
UCHWAŁA Nr XI/105/15
Rady Gminy Raszyn
z dnia 9 lipca 2015r. 

w  sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj.  Dz.  U.  z  2013 r.  poz.  594 ze  zm.)  oraz  art.  90f   ustawy z  dnia  7  września  1991 r.
o  systemie  oświaty  (Dz.  U.  Z 2004 r.,  Nr  256,  poz.  2572 ze  zm.)  Rada Gminy Raszyn
uchwala, co następuje:

§ 1 
Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 
Traci moc Uchwała Nr VII/83/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie
regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn oraz uchwały zmieniające: 1) Nr XLII/699/10 Rady
Gminy Raszyn z dnia 28 stycznia 2010 r., 2) Nr XXVII/328/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 30
października 2012 r.

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego. 

         
                                                                              



Uzasadnienie 

do  projektu  uchwały  w sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn 

Podjęcie nowej uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn jest podyktowane potrzebą
zweryfikowania, uaktualnienia oraz ujednolicenia dotychczasowego regulaminu uchwalonego
Uchwałą Nr VII/83/07 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy  Raszyn  zmienionego  Uchwałą  Nr  XLII/699/10  Rady  Gminy  Raszyn  z  dnia  28
stycznia 2010 r. i Uchwałą Nr XXVII/328/12 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 października
2012 r. 
Przyjęcie uchwały przez Radę Gminy Raszyn jest wykonaniem obowiązku zawartego w art.
90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.). Nowelizacja ustawy o systemie oświaty przyjęta przez Sejm w dniu 22 stycznia2010
r.  wprowadziła  zapis  umożliwiający  upoważnienie  przez  radę  gminy  kierownika  ośrodka
pomocy  społecznej  do  prowadzenia  postępowania  w  sprawach  pomocy  materialnej  o
charakterze socjalnym tj. przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego. 
W myśl art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty prawo do przedmiotowych świadczeń mają
uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na
osobę  w  rodzinie,  w  szczególności  gdy  w  rodzinie  tej  występuje:  bezrobocie,
niepełnosprawność,  ciężka  lub  długotrwała  choroba,  wielodzietność,  brak  umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wymienione przyczyny przyznawania
pomocy uczniom stanowią jednocześnie przyczyny udzielania pomocy osobom i rodzinom
wymienione w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.


