
Uzasadnienie 
Podjęcie nowej uchwały jest podyktowane potrzebą zweryfikowania dotychczasowego regulaminu 
uchwalonego Uchwałą Nr 446/XXXIII/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Milanówek 
zmieniona Uchwałą Nr 59/X/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 czerwca 2015r. oraz Uchwałą Nr 33/VII/15 
Rady Miasta Milanówka z dnia 16 kwietnia 2015r. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Milanówka, uchwalany jest na podstawie upoważnienia 
zawartego w art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.). 
W przepisie tym wskazuje się, że rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym, w którym określa w szczególności: 1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności 
od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1; 2) formy, 
w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy; 3) 
tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności  
od zdarzenia losowego. Zgodnie z art. 90m ustawy o systemie oświaty, świadczenia pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym przyznawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta.  
 
Przedłożony projekt Regulaminu jest kontynuacją dotychczasowej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Milanówku w przedmiotowym obszarze. W związku z przekształceniem z dniem 1 sierpnia 2021 roku Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Milanówku w Centrum Usług Społecznych w Milanówku, zgodnie z uchwałą  
Nr 392/XLV/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 28.06.2021r., utworzone Centrum Usług Społecznych realizuje 
wszystkie dotychczasowe działania prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej.   
 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej rada gminy może upoważnić również organ wykonawczy jednostki 
pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, tj. w niniejszym 
przypadku Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Milanówku.   
W związku z powyższym konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
 


