
UCHWAŁA NR LIV/369/18
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2198 ze zm.) Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Nowogrodziec, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała  nr XXXIV/282/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 7 lipca 2005 roku 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Antonina Szelechowicz
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Załącznik do uchwały Nr LIV/369/18

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec, w tym:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

2) formy udzielania stypendium szkolnego;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2198 ze zm.);

2) kryterium dochodowym – rozumie się przez to miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której 
mowa w art. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1769 ze zm.);

3) kwocie zasiłku rodzinnego – rozumie się przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1952 ze zm.);

4) szkole – rozumie się przez to:

a) szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej o których mowa odpowiednio 
w art. 2 pkt 2, art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996),

b) kolegia pracowników służb społecznych,

c) publiczne i niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz

d) szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych,

5) uczniu – rozumie się przez to osoby wskazane w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy.

Rozdział 2.
sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3. Prawo do stypendium szkolnego ma uczeń, w przypadku którego  miesięczna wysokość dochodu na 
osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej.

§ 4. 1. Miesięczna wysokość stypendium uzależniona jest od miesięcznej wysokości dochodu na osobę 
w rodzinie i jest obliczana w następujący sposób:

1) o dochodzie do 150 zł – 120% kwoty zasiłku rodzinnego;

2) o dochodzie powyżej 150 zł do 230 zł – 100% kwoty zasiłku rodzinnego;

3) o dochodzie powyżej 230 zł do wysokości dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej – 80% kwoty zasiłku rodzinnego;
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2. Jeżeli w rodzinie ucznia występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a także rodzina jest niepełna, to miesięczną wysokość ustala się zwiększając o 5% kwotę 
stypendium obliczoną w sposób określony w ust. 2.

3. Występowanie w rodzinie okoliczności, o których mowa w ust. 2 należy udokumentować, dołączając do 
wniosku o stypendium:

1) w przypadku niepełnosprawności – orzeczenie o niepełnosprawności;

2) w przypadku ciężkiej lub długotrwałej choroby – zaświadczenie lekarskie, potwierdzające występowanie 
w/w choroby;

3) w przypadku braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych – zaświadczenie 
o przebywaniu dziecka w ośrodku opiekuńczo wychowawczym;

4) w przypadku alkoholizmu lub narkomani – zaświadczenie o podjęciu kontynuowania terapii odwykowej 
lub terapii w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień;

4. Wysokość stypendium ustala się z zaokrągleniem do pełnych złotych w ten sposób, że do 49 groszy 
pomija się, natomiast 50 groszy i więcej przyjmuje się za pełną złotówkę.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielone 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 także 
udziału w innych zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, poszerzających wiedzę i umiejętności 
ucznia w szczególności: kosztów nauki języków obcych, zajęć muzycznych, tanecznych, komputerowych, 
sportowych, zajęć na basenie, wycieczek szkolnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez 
szkołę, takich jak wyjścia lub wyjazdy do teatru, kina , muzeum, zielone szkoły;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym na  zakup:

a) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji 
procesu dydaktycznego, a także sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego służącego 
temu procesowi, drukarek i tuszy do drukarek,

b) artykułów papierniczych (zeszyty, bloki, itp.),

c) przyborów szkolnych, plecaków, tornistrów,

d) biurka , krzesła do biurka,

e) stroju sportowego, odzieży sportowej i obuwia sportowego bezpośrednio związanych z procesem 
edukacyjnym oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę np. strój 
galowy ucznia obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły, ubrania wymaganego przez szkołę do 
udziału w zajęciach praktycznej nauki zawodu,

f) stroju treningowego i sprzętu wymaganego na dodatkowych zajęciach realizowanych przez ucznia,

g) przyborów do nauki zawodu,

h) zakupu instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz dla uczniów w zajęciach 
muzycznych grup zorganizowanych,

i) innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym oraz do udziału w dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania w odniesieniu do ucznia szkoły ponadpodstawowej, słuchaczy kolegiów pracowników służb 
społecznych, w tym na:

a) zakwaterowania w bursie, internacie,

b) transportu środkami komunikacji zbiorowej,

c) opłat za posiłki w stołówce,
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d) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę,

4) świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium wymienionego 
w pkt 1 i 2, w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także w formie o której mowa w pkt 3, 
nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3, udzielanie 
stypendium w formach o których mowa w pkt 1-3, nie jest celowe.

2. Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie zgodnie z art. 90d 
ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w formie i terminach określonych w art.90n 
ustawy o systemie oświaty w Miejsko  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu.

2. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego podejmuje Kierownik Miejsko 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Nowogrodźcu na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej 
W Nowogrodźcu.

3. Stypendium szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w § 5 pkt 1-3 wypłacane będą 
gotówkowo  lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę w terminach:

a) za okres od września do grudnia – w terminie do 30 listopada danego roku,

b) za okres od stycznia do czerwca – w terminie do 31 maja danego roku.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 7. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy uczniowi znajdującemu się w trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Zdarzeniami losowymi są w szczególności:

1) śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;

2) klęska żywiołowa;

3) nagła lub długotrwała choroba ucznia;

4) pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia 
niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego;

5) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny;

6) inne okoliczności losowe mające wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

4. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

5. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy oświadczeniach rodzinnych.

6. 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 szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

7. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Nowogrodźcu, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
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8. Przyznany zasiłek wypłacany będzie gotówkowo lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
wnioskodawcę.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Antonina Szelechowicz
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