
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/169/2017 

RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZWA 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Świerzawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Świerzawa, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Świerzawa. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIX/187/2005 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 23 marca 2005 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Świerzawa”, zmieniona uchwałą nr XIII/61/2007 Rady Miasta 

i Gminy Świerzawa z dnia 28 listopada 2007 r. oraz uchwałą nr XXIII/107/2008 Rady Miasta i Gminy 

Świerzawa z dnia 23 października 2008 r. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy: 

P. Kisowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 lipca 2017 r.

Poz. 3243



Załącznik do uchwały nr XXXI/169/2017 Rady  

Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

na terenie Miasta i Gminy Świerzawa 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Świerzawa, 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) kryterium dochodowym - należy rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o którym 

mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930  

ze zm.); 

2) regulaminie – należy rozumieć regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Świerzawa; 

3) ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1943 ze zm.); 

4) uczniu – należy rozumieć odpowiednio ucznia, wychowanka, słuchacza w rozumieniu ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.); 

5)  stypendium – należy przez to rozumieć stypendium szkolne; 

6) zasiłku – należy przez to rozumieć zasiłek szkolny; 

7) zasiłku rodzinnym – należy rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.). 

Rozdział 2. 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 3. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące 

kryteria: 

1) mają zamieszkanie na terenie miasta i gminy Świerzawa i nie otrzymują innego stypendium o charakterze 

socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem art. 90d ust. 12 ustawy; 

2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje jeden lub kilka czynników wskazanych w art. 90d 

ust. 1 ustawy. 

2. Uprawnienie do stypendium szkolnego przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej. 

3. Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania uzależniona 

jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz okoliczności zawartych w ust. 1 pkt 2 i ust. 2. 

4. Miesięczną kwotę stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób: 
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Wysokość miesięcznego dochodu na osobę 

w rodzinie 

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego 

Do 50% kryterium dochodowego oraz wystąpienia 

przynajmniej jednej z okoliczności rodzinnych 

Od 100% kwoty zasiłku rodzinnego  

do 130% kwoty zasiłku rodzinnego 

Powyżej 50% kryterium dochodowego oraz 

wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności 

rodzinnych 

Od 80% kwoty zasiłku rodzinnego 

do 90% kwoty zasiłku rodzinnego 

5. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego zaokrągla się w górę do pełnych złotych. 

6. W zależności od przyznanej uczniowi formy pomocy, stypendium szkolne będzie realizowane 

miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo. 

Rozdział 3. 

Formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 4. 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; 

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

2. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach 

określonych w art. 90d ust. 5 ustawy. 

Rozdział 4. 

Tryb i sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego. 

§ 5. Postępowanie w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, na podstawie 

upoważnienia Rady Miasta i Gminy Świerzawa, prowadzi Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Świerzawie. 

§ 6. 1. Stypendium przyznawane jest na wniosek lub może zostać również przyznane z urzędu. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku 

słuchaczy kolegiów do dnia 15 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świerzawie 

właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub w formach przewidzianych w art. 63 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego. 

3. Stypendium przyznane w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 Regulaminu realizowane jest poprzez 

refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne ucznia na dany rok szkolny. 

4. Refundacja kosztów następuje na podstawie oryginałów zaświadczeń, oświadczeń potwierdzających 

poniesienie kosztów na cele edukacyjne, przedłożonych faktur, rachunków wystawionych na rodzica, 

pełnoletniego ucznia lub opiekuna prawnego lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki  

na cele edukacyjne. 

Rozdział 5. 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

§ 7. 1. Zasiłek może być przyznany w wysokości, o której mowa w art. 90e ust 3, uczniowi znajdującemu 

się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego: pożar lub zalanie mieszkania 

ucznia, włamanie i kradzież w mieszkaniu ucznia, śmierć rodziców/prawnych opiekunów ucznia, długotrwała 

choroba, klęski żywiołowe, inne szczególne okoliczności. 

2. Zasiłek może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymanego stypendium. 

3. Do ubiegania się o zasiłek uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają następujące kryteria: 

1) mają miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Świerzawa; 

2) zaistniało zdarzenie, o którym mowa w ust. 1. 

§ 8. 1. Zasiłek przyznawany jest na wniosek lub może zostać również przyznany z urzędu. 
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2. Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Świerzawie lub w formach przewidzianych w art. 63 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 

w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

3. Zasiłek ustala się oceniając sytuację materialną związaną ze zdarzeniem losowym każdego ucznia 

indywidualnie. 

Rozdział 6. 

Przepisy końcowe 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy rozdziału  

8a ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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