
Projekt 
 
z dnia  6 maja 2020 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 1481 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  W uchwale Nr X/92/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 4534), w załączniku do 
uchwały "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów", § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1. Stypendia szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 4 pkt 1 oraz § 5 niniejszego 
regulaminu wypłacane są w kasie Urzędu Miasta Hrubieszów lub przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez wnioskodawcę. 

2. Wypłaty, o których mowa w ust. 1 realizowane są w nie mniej niż dwóch transzach: 

1) pierwsza - za okres od września do grudnia - do dnia 31 grudnia, 

2) druga - za okres od stycznia do czerwca - do dnia 31 sierpnia.”. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie

uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów

Zgodnie z art. 90p ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1481 z późn. zm.) udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem
własnym gminy. Art. 90f wspomnianej ustawy obliguje radę gminy do uchwalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie tej gminy.

Uchwałą Nr X/92/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. Rada Miejska w Hrubieszowie uchwaliła
przywoływany wyżej regulamin.

Przedłożony projekt uchwały wprowadza zmianę polegającą na rozszerzeniu możliwych form wypłaty
stypendium, poprzez dodanie możliwości dokonania wypłaty przelewem, na rachunek bankowy wskazany
przez wnioskodawcę.

Ponadto proponuje się wydłużenie terminu realizacji wypłat przynanego stypendium szkolnego do dnia
31 sierpnia. Takie rozwiązanie zapewni beneficjentom dłuższy okres czasu na rozliczenie pełnej kwoty
przynanego stypendium szkolnego, a także umożliwi bardziej elastyczne dostosowanie terminów wypłat na
wypadek zaistnienia nieprzewidzianych sytuacji (np. stan zagrożenia epidemicznego).

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.

Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis

Sporządził (a):

RADOSŁAW SZKUDZIŃSKI

Naczelnik Wydziału Oświaty,
Kultury, Sportu i Promocji

Sprawdzono pod względem
formalno - prawnym:

MARIOLA SADOWSKA

radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

nie dotyczy

Sprawdzono pod względem
redakcyjnym:

MONIKA PODOLAK

Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem
(gdy projekt aktu związany jest
z koniecznością wydatkowania środków
z budżetu):

MARTA WOŹNICA

Sekretarz Miasta

Zatwierdzono przez Burmistrza:
MARTA MAJEWSKA

Burmistrz Miasta
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