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UCHWAŁA NR XLII/195/2009 

Rady Miejskiej w śarowie 

z dnia 31 marca 2009 roku 

 

 

 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania  

   pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie   

   stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów  

   zamieszkałych na terenie gminy śarów.             

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym” (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami) oraz na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty” (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska 

w śarowie uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Ustanawia się „Regulamin udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym w formie  stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy śarów” w następującym brzmieniu: 

 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

 

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym moŜe być udziela jako: 

1) stypendium szkolne, 

2) zasiłek szkolny. 

 

2. Niniejszy regulamin określa: 

1) formy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

zamieszkałym na terenie gminy śarów, 

2) tryb i sposób przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym, 
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3) sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego 

oraz formy ich  realizowania. 

 
Rozdział II 

Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

 

1. Stypendia szkolne będą udzielane w formie dofinansowania opłat lub 

częściowej albo całkowitej refundacji kosztów poniesionych wcześniej przez 

ucznia związanych z pobieraniem nauki, a takŜe w formie rzeczowej na cele 

szczegółowo wymienione w ust. 2 niniejszego rozdziału. 

2. Stypendia mogą być przeznaczone wyłącznie na: 

1) zakup podręczników i innych pomocy naukowych niezbędnych do nauki 

w szkole, 

2) udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 

nauczania, a takŜe w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

3) posiłki w stołówce szkoły, internacie, bursie lub prowadzonej przez inny 

podmiot, 

4) zakwaterowanie w internacie lub bursie, 

5) koszty związane z dojazdem do i ze szkoły środkami komunikacji 

zbiorowej, 

6) inne dodatkowe opłaty i wydatki wymagane obligatoryjnie przez szkołę, 

związane wyłącznie z realizacją procesu dydaktycznego, np. strój sportowy, 

przybory szkolne, opłaty za bilety wstępu do instytucji kultury, jeŜeli jest to 

związane z realizacją programu edukacyjnego, ubezpieczenie od 

nieszczęśliwych wypadków itp. 

3. Stypendium szkolne moŜe być w szczególnych przypadkach udzielone w 

formie świadczenia pienięŜnego tj., gdy nastąpią uzasadnione  i 

udokumentowane okoliczności, pozwalające na stwierdzenie, Ŝe udzielenie 

stypendium w formach wymienionych w ust. 2 nie jest moŜliwe lub nie jest 

celowe. 

4. Zasiłek szkolny moŜe być przyznany uczniowi znajdującemu się  

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 
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5. Zasiłek moŜe być przyznany w formie świadczenia pienięŜnego na pokrycie 

wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy 

rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, 

niezaleŜnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

 

Rozdział III 

Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania  i cofania świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

 

1. Stypendium szkolne moŜe otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się 

o stypendium szkolne nie moŜe być większa  niŜ kwota, o której mowa w 

art. 8, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

2. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuŜszy niŜ od września 

do czerwca w danym roku szkolnym. 

3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium lub zasiłku jest złoŜenie 

wniosku o przyznanie stypendium – załącznik Nr 1 lub zasiłku – załącznik 

Nr 2 oraz dołączenie do wniosku zaświadczeń: 

1) orzeczenie o niepełnosprawności - w przypadku osób niepełnosprawnych, 

2) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia oraz zaświadczenie                                                   

o wynagrodzeniu pienięŜnym (za wykonywaną pracę, emerytura, renta, 

alimenty itp.) członków rodziny ucznia, 

3) jeŜeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, 

zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej, 

4) zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego przez 

rodziców lub opiekunów ucznia, 

5) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne oświadczenie o 

pobieraniu innych stypendiów ze środków publicznych, 

w przypadku składania wniosku o udzielenie zasiłku szkolnego 

poświadczenie zaistniałego zdarzenia losowego będącego przyczyną 

pogorszenia sytuacji materialnej i Ŝyciowej ucznia. 

 



4 

4. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium szkolnego w następujących 

przypadkach: 

1) przerwania nauki w szkole,  

2) skreślenia z listy uczniów przez szkołę, 

3) zaprzestania spełniania kryteriów, o których mowa w rozdziale IV ust. 2, 

5. Stypendysta, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – jego rodzice lub 

opiekunowie - zobowiązani są do poinformowania Kierownika Ośrodka 

Pomocy Społecznej w śarowie w terminie 7 dni o ustaniu przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

 

Rozdział IV  

Wysokość stypendium i zasiłku szkolnego oraz okresy i formy ich realizacji. 

 

    1. Stypendium szkolne nie moŜe być niŜsze miesięcznie niŜ 80% kwoty,  o 

której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o 

świadczeniach rodzinnych i jednocześnie nie moŜe przekroczyć miesięcznie 200% 

kwoty, o której mowa w wyŜej cytowanej ustawie.      

   2.  Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego będzie realizowana 

poprzez zwrot uprzednio poniesionych wydatków, następnie dostarczenie ich 

pracownikowi merytorycznemu w formie odpowiednich faktur, rachunków, jako 

dowód stanowiących podstawę wypłaty. Wypłata będzie realizowana w formie 

gotówkowej w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w śarowie lub przelewu na 

rachunek bankowy wnioskodawcy do wysokości kwoty określonej w decyzji                

o przyznaniu pomocy. 

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie moŜe przekroczyć jednorazowo kwoty 

stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.  

4. Świadczenia pienięŜne z  tytułu pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym wypłacane będą w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w śarowie 

lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy do wysokości kwoty 

określonej w decyzji administracyjnej. 
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 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów. 

 

 

 § 3. Traci moc Uchwala Nr XLVIII/300/2006 Rady Miejskiej w śarowie z 

dnia 16 marca 2006 roku. 

 

 

 § 4. Uchwala wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  
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UZASADNIENIE 

do uchwały Rady Miejskiej w śarowie 

 

 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zmiany regulaminu udzielania  

   pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie   

   stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów  

   zamieszkałych na terenie gminy śarów.       

 

 W związku z przejęciem zadania „Pomoc materialna dla uczniów  o 

charakterze socjalnym” przez Ośrodek Pomocy Społecznej w śarowie, koniecznym 

było dokonanie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych 

na terenie gminy śarów, informujących, Ŝe organem kompetentnym do 

prowadzenia postępowania administracyjnego jest wyŜej wymieniona jednostka 

organizacyjna. Z dotychczas obowiązującego regulaminu wykreślony został punkt 

6 łącznie z podpunktami w rozdziale III „Tryb i sposób przyznawania oraz 

wstrzymywania i cofania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym” 

poniewaŜ we wniosku o przyznanie stypendium lub zasiłku nie jest obowiązkowa 

opinia dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń ubiegający się o pomoc zgodnie 

ze zmianami wprowadzonymi do ustawy o systemie oświaty, oraz zmieniony 

rozdział IV „Wysokość stypendium i zasiłku szkolnego oraz okresy  i formy ich 

realizacji”  

 W związku z powyŜszym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

  

   

 

 

Sporządziła: 
Monika Włodarczyk 
Insp. ds. stypendiów i zasiłków szkolnych 


