
Projekt

z dnia  17 czerwca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Międzylesie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy Międzylesie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/164/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie 
przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Międzylesie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego.
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Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Międzylesie.  

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Międzylesie zwanym dalej Regulaminem określa:  

1. Sposób ustalania wysokości stypendium  

2. Formy udzielania stypendium  

3. Tryb i sposób udzielania stypendium  

4. Tryb i sposób udzielania  zasiłku szkolnego 

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu mówi się bez bliższego określenia o:  

1) regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Międzylesie,  

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),  

3) uczniu – należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami),  

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów,  

5) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w 
rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tj. Dz. U. z 2013 r.   poz.182 z póź. zm.),  

6) kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 
992 z późn. zm.),  

7) stypendium – należy przez to rozumieć stypendium szkolne,  

8) zasiłku – należy przez to rozumieć zasiłek szkolny. 

2. Kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jest ustalane na zasadach określonych w 
art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z tym, że do dochodu nie wlicza 
się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej niniejszym Regulaminem. 

§ 3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym stanowią:  

1) stypendia szkolne,  

2) zasiłki szkolne.  

Rozdział II

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4. 1. Do ubiegania o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria:

1) mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Międzylesie i nie otrzymują innego 
stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem art. 90d 
ust. 13 ustawy,

2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub pochodzą z rodzin znajdującej się w trudnej 
sytuacji materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje jeden lub kilka czynników 
wskazanych w art. 90d ust.1 ustawy o systemie oświaty. 

§ 5. 1. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego zależy od trudnej sytuacji rodzinnej ucznia lub 
słuchacza, o której mowa w ust. 1 i miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia lub 
słuchacza i wynosi:  

1) do 200 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 20 % 
kryterium dochodowego,  

2) do 150 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 20,01 % 
do 50 % kryterium dochodowego,  
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3) do 120 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 50,01 % 
do 80 % kryterium dochodowego,  

4) do 80 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 80,01 % 
do 100 % kryterium dochodowego,  

2. Miesięczna wysokość stypendium wynikająca z kryterium dochodowego i uzupełnienia 
indywidualnego nie może przekroczyć pełnej wysokości tj. 200 % kwoty zasiłku rodzinnego.  

Rozdział III

Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 6. 1. W zależności od potrzeb uczniów stypendium udziela się w następujących formach:  

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, w 
szczególności: kosztów nauki języków obcych, zajęć muzycznych, tanecznych, recytatorskich, 
komputerowych, sportowych, zajęć na basenie, zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, 
wycieczek szkolnych, udziału w koloniach edukacyjnych i obozach edukacyjnych (np. 
językowych lub sportowych), wyjść do teatru, muzeum, galerii i kina organizowanych przez 
szkołę: 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania w odniesieniu do uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, słuchaczy 
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych, a w szczególności zakwaterowanie w bursie, internacie, 
transport środków komunikacji zbiorowej, opłat za posiłki z stołówce szkoły lub internatu, 
innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę;

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym polegającej na zakupie:
a) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek 

pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, a także sprzętu komputerowego i 
oprogramowania komputerowego służącego temu procesowi, tuszu do drukarki, 
pokrycie kosztów abonamentu internetowego, zakup instrumentów muzycznych dla 
uczniów szkół muzycznych, sprzętu umożliwiającego rozwijanie swoich 
zainteresowań w formach zorganizowanych np. kołach zainteresowań, zakup 
okularów korygujących wzrok,

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, przyborów szkolnych,
c) stroju apelowego (np. spódnica, biała bluzka, spodnie, marynarka, biała koszula, 

obuwie), stroju sportowego, odzieży sportowej i obuwia sportowego bezpośrednio 
związanego z procesem edukacyjnym oraz innego wyposażenia uczniów 
wymaganego obligatoryjnie przez szkołę- np. mundurek, ubranie niezbędne do 
odbycia praktyki uczniowskiej,

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium 
w formach o których mowa w pkt 1-3 nie jest możliwe lub celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
3. Warunkiem wypłaty stypendium w formach o których mowa w pkt 1 – 3 jest poniesienie przez 

wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne ucznia. Wypłata stypendium w tych formach 
odbędzie się po udokumentowaniu faktycznie poniesionych kosztów rachunkami, fakturami bądź 
innymi dokumentami wystawionymi na wnioskodawcę.

4. Stypendia będą przekazywane w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4 – gotówką 
w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu.

Rozdział IV

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

§ 7. 1. Stypendia szkolne przyznawane są dla:  

1) uczniów na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym,  

2) słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów 
pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w 
danym roku szkolnym. 

§ 8. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku.  

2. Wniosek należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu do 15 
września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchacza kolegium do 15 października.  

3. Wniosek można złożyć w innym terminie, niż wskazany w ust. 2, tylko w uzasadnionym 
przypadku np. pobytu w szpitalu, nagłej utraty źródła dochodu, pożaru itp.  
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Rozdział V

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub 
dyrektora szkoły dla ucznia, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
zdarzenia losowego.  

2. Warunkiem ubiegania się o zasiłek jest złożenie wniosku o przyznanie zasiłku wraz z 
dokumentami potwierdzającymi zdarzenie. 
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w 
Międzylesiu.  
4. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 
wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.  
5. Wysokość jednorazowego zasiłku szkolnego nie może przekroczyć pięciokrotnej kwoty 
zasiłku rodzinnego. 
6. W decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego ustala się formę jego realizacji oraz sposób 
płatności.
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Uzasadnienie
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do 
pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i budżecie właściwiej jednostki 
samorządu terytorialnego. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku 
szkolnego udzielana jest uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 
dochodów przypadających na osobę w rodzinie. Zgodnie z powyższą ustawą rada gminy ma obowiązek uchwalić 
regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. 
Regulamin taki został przyjęty uchwałą Nr XXV/165/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 lutego 2005 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Międzylesie. Dotychczasowa praktyka w zakresie realizacji pomocy materialnej 
dla uczniów oraz zmiana przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wyłoniła potrzebę 
usystematyzowania i doprecyzowania zapisów w dotychczas obowiązującym Regulaminie, zaszła więc 
uzasadniona potrzeba opracowania i przyjęcia nowego Regulaminu. Mając powyższe na uwadze, podjęcie 
niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.
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