
PROJEKT 
UCHWAŁA NR ..../..../2021 

 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ  
z dnia  ...  listopada 2021  roku 

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Izbica Kujawska  

 
 

 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 14 a i art. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), oraz art. 90 f ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.), 
uchwala się co następuje: 

 
§1. W Uchwale Nr XXV/203/13 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 28 sierpnia 2013 r. 
w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Izbica Kujawska (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2013 r., poz. 2853), 
w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1, wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) §4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 
„§4 ust. 4.  Pomoc w formie świadczenia pieniężnego oraz zwrot kosztów, o których mowa w ust. 
1-3 wypłaca się wnioskodawcy na podane we wniosku konto bankowe lub gotówką w kasie Urzędu 
Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, w godzinach pracy urzędu”. 
 
2) §7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
 
„§7 ust. 4.  Zasiłek szkolny wypłaca się wnioskodawcy na podane we wniosku konto bankowe lub 
gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, w godzinach pracy urzędu”. 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

BURMISTRZ 
Marek Dorabiała 

 
 

 
UZASADNIENIE 

 
Przedmiotowa uchwała dotyczy sposobu udzielania stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego. 
Dotychczas w zapisach prawa miejscowego przyjęta była jedna forma – wypłata gotówki w kasie 
urzędu.  W dobie obostrzeń wywołanych światową pandemią koronawirusa, a co za tym idzie 
ograniczeniami w sprawie kontaktów fizycznych interesanta z urzędnikiem, forma przelewu 
gotówki, np. zwrotu kosztów za stypendia na konta, wydaje się słuszna ze względów sanitarnych. 
Nie rezygnując z dotychczasowej formy wypłaty stypendium i zasiłku szkolnego (nie wszyscy 
wnioskodawcy posiadają konta w bankach), to zlecenie świadczenia pieniężnego w formie 
elektronicznej, na  osobiste konto interesanta w banku, powinno być również wygodne dla obu 
stron. 


