
UCHWAŁA NR XV.85.19
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Rawa Mazowiecka, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XL.255.18 Rady Gminy Rawa 
Mazowiecka z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka (Dz. Urz. Woj. 
Łódzkiego z 2018 r. poz. 2595), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Pomoc materialna przysługuje podmiotom wskazanym w art. 90b ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty.”;

2) § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminach wskazanych w art. 90n 
ust. 6 ustawy o systemie oświaty.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Katarzyna Klimek
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Uzasadnienie

Z dniem 1 września 2019 r. doszło do nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).

W wyniku nowelizacji dokonano zmiany:

1) art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty;

2) art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

Ad 1)

Art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu do dnia 1 września 2019 r. stanowiły, że:

„3. Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia,
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również uczniom
szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.”

Od dnia 1 września 2019 r. zmieniono art. 90b ust. 3 oraz uchylono art. 90b ust. 4 ustawy o systemie
oświaty. Na chwilę obecną po nowelizacji brzmienie w/w przepisów jest następujące:

„3. Pomoc materialna przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach
publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki.

4. (uchylony).”

Z powyższego wynika, że usunięto pomoc dla uczniów szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień
szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz rozszerzono ją o pomoc dla uczniów niepublicznych
szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych.

Art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty mają swój odpowiednik w § 4 regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rawa
Mazowiecka.

Z uwagi na brzmienie § 137 w zw. z § 142 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2016 r. poz. 283), który stanowi, że „W
uchwale i zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw oraz przepisów innych aktów normatywnych.” -
nie jest możliwe dostosowanie brzmienia § 4 Regulaminu do brzmienia aktualnie obowiązującej regulacji
ustawowej w takiej formie, jak to czyniono dotychczas, ponieważ doprowadziłoby to do powtórzenia
przepisu ustawy w uchwale. Brak zmiany § 4 Regulaminu doprowadziłby do sytuacji, w której akt prawa
miejscowego pozostawałby w sprzeczności z aktualnym brzmieniem ustawy.

Ad 2)

Art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu do dnia 1 września 2019 r. stanowił, że:

„Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku
szkolnego.”

Od dnia 1 września 2019 r. art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty stanowi, że:

„Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,
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a w przypadku:

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku
szkolnego”

Ustawodawca wprowadził nowy termin składania wniosku – 15 lutego – dla uczniów, którzy zaczynają
naukę od lutego.

Art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty ma swój odpowiednik w § 18 ust. 2 regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rawa
Mazowiecka.

Z uwagi na brzmienie § 137 w zw. z § 142 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2016 r. poz. 283), który stanowi, że „W uchwale
i zarządzeniu nie powtarza się przepisów ustaw oraz przepisów innych aktów normatywnych.” - nie jest
możliwe dostosowanie brzmienia § 18 ust. 2 Regulaminu do brzmienia aktualnie obowiązującej regulacji
ustawowej w takiej formie, w jakiej czyniono to dotychczas, ponieważ doprowadziłoby to do powtórzenia
przepisu ustawy w uchwale. Brak zmiany § 18 ust. 2 Regulaminu doprowadziłby do sytuacji, w której akt
prawa miejscowego pozostawałby w sprzeczności z aktualnym brzmieniem ustawy.
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