UCHWAŁA NR XXXII / 230 / 2009
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów.
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr
1)
256, poz. 2572, z późn. zm. ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:

Regulamin
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Miejskiej Wągrowiec

1)
2)
3)
4)

§ 1. Regulamin określa:
sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
formy stypendium szkolnego,
tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne

§ 2. Stypendia szkolne, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie przyznawane są
uczniom szkół i słuchaczom kolegiów wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty zwanej dalej ustawą, zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec.
§ 3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Wydziale Polityki Społecznej
Urzędu Miejskiego w Wągrowcu ul. Kościuszki 17, na drukach wniosków dostępnych w miejscu
składania wniosków.
§ 4. Stypendium szkolne moŜe być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a takŜe udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym krajowych wycieczek
szkolnych oraz wyjazdów na basen,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
zeszytów i przyborów szkolnych, słowników i encyklopedii, lektur szkolnych, plecaka szkolnego,
obuwia i ubioru na zajęcia wychowania fizycznego (obuwia gimnastycznego, dresu, koszulki i
spodenek gimnastycznych), programów komputerowych o charakterze edukacyjnym, komputera i
akcesoriów komputerowych, z wyłączeniem akcesoriów nie słuŜącym celom edukacyjnym,

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.2004.109.1161, Dz.U.2003.137.1304, Dz.U.2004.
69.624, Dz.U.2004.273.2703, Dz.U.2004.281.2781, Dz.U.2005.17.141, Dz.U.2005.131.1091, z.U.2005.122.1020,
Dz.U.2003.137.1304,
Dz.U.2005.167.1400, Dz.U.2005.94.788, Dz.U.2005.249.2104, Dz.U.2006. 144.1043,
Dz.U.2006.208.1532, Dz.U.2006.227.1658, Dz.U.2007.42.273, Dz.U.2007.80.542, Dz.U.2007.80.542, Dz.U.2007.120.818,
Dz.U.2007.115.791 Dz.U.2007.80.542, Dz.U.2007.181.1292, Dz.U.2007.181.1292, Dz.U.2007.180.1280, Dz.U.2008.70.416,
Dz.U.2008.145.917, Dz.U.2008.145.917, Dz.U.2008.216.1370, Dz.U.2008.145.917,Dz.U.2009.6.33, Dz.U.2009.31.206,
Dz.U.2009.56.458.
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3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych,
4) świadczenia pienięŜnego, gdy udzielenie stypendium w formach określonych w punktach 1-3 nie
jest moŜliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w punkcie 3, nie jest celowe.
§ 5.1. Wysokość stypendium szkolnego zaleŜy od sytuacji materialnej ucznia oraz okoliczności
przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy.
1a. Maksymalną miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do
ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 90d ust. 7-9 ustawy.
2. Ustala się trzy grupy dochodowe:
1) grupa I - rodziny, w których dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę nie przekracza
30 % kwoty, o której mowa w ustępie 1a.
2) grupa II - rodziny, w których dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę przekracza 30 %
i nie przekracza 60 % kwoty, o której mowa w ustępie 1a.
3) grupa III - rodziny, w których dochód miesięczny w przeliczeniu na osobę przekracza 60 %
i nie przekracza 100 % kwoty, o której mowa w ustępie 1a.
3. Stypendium szkolne, w zaleŜności od zaliczenia ucznia do danej grupy dochodowej oraz
okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy, wynosi miesięcznie:
1)

przy grupie I – od 160% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
2) przy grupie II – od 120% do 160% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
3) przy grupie III – od 80% do 120% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

4. W przypadku udzielenia stypendium szkolnego w formie świadczenia pienięŜnego, przysługuje
ono w wysokości ustalonej zgodnie z ust. 3, nie większej jednak niŜ wysokość udokumentowanych
wydatków poniesionych przez ucznia, jego opiekuna ustawowego lub prawnego na cele wskazane w
decyzji przyznającej stypendium.
§ 6. Wysokość stypendium szkolnego oraz termin, w jakim naleŜy udokumentować poniesione
wydatki, ustala Burmistrz Miasta Wągrowca indywidualnie w kaŜdej sprawie, kierując się zasadami
określonymi w § 5.
§ 7. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 4 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę
naleŜności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych, przelewem na rachunek bankowy podmiotu
prowadzącego te zajęcia, do wysokości określonej w decyzji o przyznaniu stypendium.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 4 pkt 2 jest udzielane poprzez
dostarczenie uczniowi wymienionych w nim pomocy, albo poprzez zwrot nakładów finansowych
poniesionych przez rodziców na ich zakup, na podstawie faktury lub rachunku potwierdzającego
dokonanie zakupu, do wysokości określonej w decyzji o przyznaniu stypendium.
3. Stypendium szkolne przewidziane w § 4 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów
miesięcznych na dojazdy do szkoły połoŜonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo zwrot kosztów
zamieszkania w miejscowości połoŜenia szkoły, na podstawie dokumentów potwierdzających
poniesienie tych wydatków, do wysokości określonej w decyzji o przyznaniu stypendium.
4. Stypendium szkolne przewidziane w § 4 pkt 4 wypłacane jest w formie gotówkowej lub za
zgodą wnioskodawcy przekazywane jest na jego rachunek bankowy.
§ 8. Stypendium szkolne moŜe być realizowane w okresach miesięcznych, kwartalnych lub
jednorazowo.
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Zasiłek szkolny
§ 9. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się do 5% dotacji celowej otrzymanej przez
Gminę Miejską Wągrowiec w trybie art. 90r ust. 3 ustawy.
§ 10. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie uczniowi zasiłku szkolnego są
w szczególności:
1) śmierć jednego lub obydwojga rodziców (opiekunów),
2) częściowa lub całkowita utrata dobytku przez rodzinę ucznia w wyniku poŜaru, powodzi (zalania)
lub kradzieŜy,
3) niezawiniona nagła utrata pracy przez jednego lub obydwojga rodziców (opiekunów),
4) cięŜka, przewlekła choroba jednego lub obydwojga rodziców (opiekunów).
§ 11. Wysokość zasiłku szkolnego oraz jego forma uzaleŜniona jest od sytuacji materialnej ucznia
ocenianej indywidualnie oraz rodzaju i rozmiaru zdarzenia losowego.
§ 12. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 3 niniejszego regulaminu.

Postanowienia końcowe

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 14. Traci moc Uchwała Nr 16/2005 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
§ 15. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXII /230 / 2009 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów.

Wprowadzenie zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Wągrowiec wynika przede wszystkim ze
zmiany ustawy o pomocy społecznej (kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie
pomocy).
Ponadto wprowadza się zmiany w regulaminie, które szczegółowo określają kryteria i tryb
oceny składanych wniosków oraz zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczniów.
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