
UCHWAŁA NR XXX/207/13
RADY MIEJSKIEJ WĄSOSZA

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Wąsosz

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

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Wąsosz. 

§ 2. Regulamin określa: 

1. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, 

2. Formy udzielania stypendium, 

3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 

4. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 3. 1. 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. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) przy dochodzie miesięcznym na osobę 
w rodzinie 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. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.); 

2) do 170 % kwoty określonej w art. 6  ust. 2  pkt 2  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 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. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.).

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium 

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie: 
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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 opłat za udział: 

a) w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych 
przez szkołę, 

b) w zajęciach nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych lub innych 
zajęciach edukacyjnych.

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym szczególności zakupu: 

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego, 

b) zeszytów, przyborów szkolnych, plecaków itp., 

c) stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę, 

d) sprzętu komputerowego, edukacyjnych programów komputerowych i nośników elektronicznych.

3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w formie całkowitego lub częściowego 
pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania m.in. zakwaterowanie 
w bursie, internacie, transportu komunikacją zbiorową itp. 

4) świadczenia pieniężnego.

2.  Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 5. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 4  ust. 1  pkt 1  lit. a i b jest realizowane poprzez 
dofinansowanie lub całkowitą refundację należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych i innych 
formach. 

2.  Stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej, przewidzianej w § 4  ust. 1  pkt 2  lit. a-d jest 
udzielane poprzez dofinansowanie lub całkowitą refundację poniesionych kosztów. 

3.  Stypendium szkolne przewidziane w § 4  ust. 1  pkt 3  jest udzielane poprzez całkowity lub częściowy 
zwrot kosztów związanych z dojazdem do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo 
dofinansowanie lub całkowitą refundację kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. 

4.  Stypendium szkolne przewidziane w § 4  ust. 1  pkt 4  jest wypłacane w formie gotówkowej w Kasie 
Urzędu lub na rachunek bankowy wnioskodawcy. 

5.  Stypendium szkolne jest wypłacane na podstawie dowodów potwierdzających fakt poniesienia kosztów 
m.in. faktur, rachunków oraz wszelkich innych dowodów.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego 

§ 6. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

2.  Zasiłek szkolny może być przyznany po złożeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe 

§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium i zasiłku szkolnego składa się: 

1. w przypadku uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Wąsosz - w szkole do której 
uczęszcza uczeń, 

2. w przypadku uczniów, którzy uczęszczają do szkół nie wymienionych w ust. 1  - w Urzędzie Miejskim 
Wąsosza.
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§ 8. Traci moc Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie: 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Wąsosz. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wąsosza. 

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

§ 11. Do postępowań wszczętych na podstawie wniosków złożonych w roku szkolnym 2013/2014 stosuje 
się przepisy niniejszej uchwały.

Przewodniczący  Rady Miejskiej Wąsosza:
Z. Nicpoń
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