UCHWAŁA NR 797/2020
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie zawieszenia wypłaty Stypendium Starosty Nowosądeckiego
Na podstawie § 1 a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020, poz. 1389) oraz Regulaminu określającego
szczegółowe warunki, formy, zakres i tryb udzielania pomocy materialnej uczniom szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym, stanowiącego załącznik nr
1 do Uchwały Nr 242/XXIV/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia
Powiatowego Programu Wspierania Edukacji i Wyrównania Szans Edukacyjnych oraz określenia szczegółowych
warunków, form, zakresu i trybu udzielania pomocy materialnej uczniom szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym Zarząd Powiatu
Nowosądeckiego uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z trwającym stanem epidemii spowodowanym COVID-19, a także w świetle obowiązujących
przepisów ograniczających funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, zawiesza się wypłatę stypendiów
przyznanych Uchwałą Zarządu Powiatu Nowosądeckiego Nr 725/2020 z dnia 14 października 2020 r. udzielonych
zgodnie z Regulaminem § 5 pkt 4 na pokrycie dojazdu ze szkoły do internatu oraz udzielonych zgodnie z §
5 pkt 5 uczniom, którzy nie są obywatelami polskimi, z uwagi na brak faktycznego korzystania z dojazdów do
szkoły oraz z braku faktycznego przebywania na terenie Polski od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia powrotu do
szkół i placówek.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020, poz. 1389) od dnia 19 października 2020 r.
zawieszono naukę w szkołach w trybie stacjonarnym i pobyt w Bursie, w związku z czym uczniowie
obcokrajowcy udali się do swojego kraju oraz zaprzestano dowożenia uczniów do Bursy Szkolnej w Starym
Sączu. Ponieważ wypłacanie stypendiów na powyższe cele nie znajduje uzasadnienia Zarząd Powiatu
Nowosądeckiego podejmuje decyzję o zawieszeniu wypłaty stypendiów udzielonych na podstawie §
5 pkt 4 i pkt 5 Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego Nr 242/XXIV/17 z dnia 22 czerwca 2017 r., od 1
listopada 2020 r. do dnia powrotu do szkół i placówek.
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