Uchwała Nr XXX/361/05
Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie
z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta
Szklarska Poręba.
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004r. Nr
256, poz.2572 ze zmianami)
Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje:
Rozdział I
Postanowienia wstępne
§1
Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Szklarska Poręba.
§2
Pomoc materialną o charakterze socjalnym stanowią:
1) stypendia szkolne
2) zasiłki szkolne
§3
Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o:
1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta
Szklarska Poręba,
2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami),
3) Mieście – rozumie się przez to Miasto Szklarska Poręba,
4) Burmistrzu – rozumie się przez to Burmistrza Miasta Szklarska Poręba,
5) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 ze zmianami) zamieszkujące teren Miasta Szklarska Poręba,
6) stypendium – rozumie się przez to stypendium szkolne,
7) zasiłku - rozumie się przez to zasiłek szkolny.

Rozdział II
Sposób ustalania wysokości stypendium
§4
1. Wysokość stypendium przyznawana dla ucznia określa art. 90d ust.9 w zależności
od dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).
2. Wysokość miesięczna stypendium wynosi:
1) do 200 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami)
przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 25 % kwoty o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej ( Dz.U Nr 64, poz. 593 ze zmianami),
2) do 170 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228 poz. 2255 ze zmianami)
przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 26 % do 50 % kwoty o
której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),
3) do 140 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228 poz. 2255 ze zmianami)
przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 51 % do 75 % kwoty o
której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami),
4) od 80 % do 140 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228 poz. 2255 ze
zmianami) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 76 % do
100 % kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami).
§5
Ustalając wysokość stypendium rozpatruje się indywidualnie sytuację w rodzinie
uwzględniając dodatkowo następujące okoliczności:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

występujące bezrobocie w rodzinie,
obecność osób niepełnosprawnych,
występowanie ciężkiej lub długotrwałej choroby,
wielodzietność w rodzinie,
brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych,
występowanie zjawisk patologii społecznej w szczególności alkoholizmu lub
narkomanii,
7) stanu rodziny niepełnej,
8) wystąpienia zdarzenia losowego.
Rozdział III
Formy udzielania stypendium
§6
1. Stypendia będą przekazywane na cele szczegółowo określone w ust. 2
niniejszego paragrafu.
2. Stypendia mogą być przeznaczone wyłącznie na niżej wymienione formy
pomocy:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w
zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub na stancji dla
uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania,
3) posiłków w stołówce prowadzonej przez szkołę, internat lub innej
placówce zbiorowego żywienia dla uczniów uczących się poza miejscem
zamieszkania,
4) zakupu podręczników do nauki w szkołach, encyklopedii i słowników,
5) związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej
dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania,
6) zakupu stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego
obligatoryjnie przez szkołę na podstawie statutu lub innych dokumentów
wewnątrzszkolnych.
3. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń, zgodnych z formami pomocy
wymienionymi w ust. 2 niniejszego paragrafu, podejmują stypendyści.
4. Stypendia będą przekazywane w następujący sposób :
1) w formie rzeczowej – opłacane bezpośrednio przez Urząd Miasta w
Szklarskiej Porębie,
2) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych
przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur
lub rachunków,
3) w formie świadczenia pieniężnego zgodnie z art. 90d ust. 5 ustawy.

5. Stypendium może być również udzielone w kilku formach zgodnie z art. 90d
ust. 6 ustawy.
Rozdział IV
Tryb i sposób udzielania stypendium
§7
1.

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają
łącznie następujące kryteria:
1) zamieszkują teren Miasta Szklarska Poręba,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art.
90b ust 3 i 4 ustawy,
3) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty wymienionej w art. 8
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( Dz. U. Nr 64, poz.593 ze zmianami).

2.

W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria cytowane w ust. 1 jest
większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w
uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający następujące kryteria:
1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach,
2) występują w rodzinie okoliczności opisane w § 5 regulaminu.

3.

Stypendium przyznawane jest na okres określony w art. 90d ust. 10 i 11
ustawy z zastrzeżeniem zdarzeń opisanych w art. 90d ust. 12 i 13 ustawy.

4.

Stypendium przyznawane jest na wniosek osób określony w art. 90n ust. 2 i
3.
§8

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do uchwały,
2) załączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej
ucznia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wniosek wraz z oświadczeniem składa się w Urzędzie Miasta w Szklarskiej
Porębie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku
słuchaczy kolegiów do dnia 15 października.
3. Wnioski na stypendia szkolne na okres od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca
2005 r. przyjmowane są do 31 marca 2005 r.

4. Wniosek o którym mowa w ust. 1 pkt 1 podlega rejestracji zgodnie z datą
wpływu.
5. Wniosek o którym mowa w ust. 2 pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku
gdy :
1) został złożony po ustalonym terminie – o czym decyduje data wpływu lub
data stempla pocztowego z zastrzeżeniem opisanym w art. 90n ust 7,
2) nie zawiera kompletu dokumentów, o którym mowa w ust. 1,
3) wniosek lub załączniki, o których mowa w ust. 1 są nieprawidłowo
wypełnione, jeśli mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono
braków.
6. W przypadku wniosków o przyznanie stypendium na wniosek osób
wymienionych w art. 90n ust 2 pkt 2 i ust 3 oświadczenia, o którym mowa w
§ 8 ust 1 pkt 2 wypełnia uprawniony pracownik socjalny.
7. Wnioski złożone przez rodziców lub pełnoletnich uczniów wymagają
zasięgnięcia opinii zgodnie z art. 90n ust 2 pkt 1 ustawy.
Rozdział V
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§9
1. Zasiłek losowy przydziela się w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego,
które dotknęło rodzinę.
2. Do ubiegania się o zasiłek stosuje się zapisy w art. 90e ustawy oraz § 8 ust 1,
4, ust 5 pkt 2 i 3, ust 6 i 7 uchwały.
3. Wnioski składa się w Urzędzie Miasta Szklarska Poręba.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 10
1.
2.

W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania
stypendium mają zastosowanie przepisy art. 90o ustawy.
Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji, o której
mowa w art. 90r ust. 1 ustawy.
§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby.
§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01
stycznia 2005 r.

