
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 

z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radków 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

jednolity tekst uchwały nr LX/379/18 Rady Miejskiej w Radkowie z 30 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Radków (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2018 r. poz. 3903), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą 

nr LXI/385/18 Rady Miejskiej w Radkowie z 30 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Radków (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2018 r. poz. 4210). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2  

i § 3 uchwały nr LXI/385/18 Rady Miejskiej w Radkowie z 30 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

na terenie Gminy Radków (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2018 r. poz. 4210), które stanowią: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków. 

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

Województwa Dolnośląskiego.”. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radkowie: 

A. Mielniczuk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 września 2019 r.

Poz. 5436



Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2019 r. 

UCHWAŁA NR LX/379/18 

RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE 
 

z dnia 30 lipca 2018 r. 

 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radków 
 

(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) - Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje: 

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

zamieszkałych na terenie Gminy Radków. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Radków jest mowa o: 

1) 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 (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1769, z 2015 r. poz. 1310, z 2017 poz. 38, poz. 1292, poz. 1428 i poz. 1985 oraz z 2018 r. 

poz. 650 i poz. 700); 

2) 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, z 2015 r. poz. 1238, 

z 2017 r. poz. 1321, poz. 1428 i poz. 1543 oraz z 2018 r. poz. 107, poz. 138, poz. 650, poz. 912 i poz. 1000, 

M. P. z 2017 r. poz. 1014); 

3) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2198, poz. 2203 i poz. 2361); 

4) regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radków; 

5) organie - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Radków; 

6) szkole - należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90b ust. 3 

pkt 1 i ust. 4 ustawy; 

7) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy; 

8) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mowa 

w art. 90n ust. 2 ustawy; 

9) stypendium - należy przez to rozumieć stypendium szkolne; 

10) zasiłku - należy przez to rozumieć zasiłek szkolny. 

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego  

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radków  udzielana jest w oparciu o niniejszy regulamin  

oraz ustawę. 
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Rozdział 2. 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 3. 1. 
1)

 (uchylony). 

2. Ustala się trzy grupy kryterium dochodowego oraz miesięczną wysokość stypendium w poszczególnych 

grupach dochodowych: 

Grupa dochodowa Kryterium dochodowe Wysokość stypendium 

I do 65% kryterium dochodowego od 151% do 200% kwoty zasiłku 

rodzinnego 

II powyżej  65% do 80% kryterium 

dochodowego 

od 101% do 150% kwoty zasiłku 

rodzinnego 

III powyżej 80% do 100% kryterium 

dochodowego 

od 80% do 100%  kwoty zasiłku 

rodzinnego 

3. Wysokość stypendium dla grupy II i III, o której mowa w ust. 2 może zostać zwiększone maksymalnie 

do 200% kwoty zasiłku rodzinnego ze względu na występowanie w rodzinie czynników określonych w art. 90d 

ust. 1 ustawy. 

Rozdział 3. 

Formy w jakich udziela się stypendium szkolnego 

§ 4. Stypendium może być udzielone uczniowi w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza 

zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych 

zajęciach edukacyjnych, udziału w przedsięwzięciach realizowanych w szkole jak i poza nią, takich  

jak wyjścia lub wyjazdy do teatru, kina, muzeum, na wycieczki szkolne, zielone szkoły oraz dodatkowe 

zajęcia edukacyjne, a w szczególności naukę języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe 

i inne; 

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

a) podręczników, lektur, encyklopedii, atlasów, słowników i innych książek, multimedialnych programów  

edukacyjnych pomocnych w realizacji programu dydaktycznego, zakupu komputera, części do 

komputera, oprogramowania komputerowego, drukarki, tuszy, tonerów do drukarek, płyt CD i DVD,  

pokrycia kosztów abonamentu internetowego, 

b) zeszytów i innych przyborów szkolnych tj. pióra, długopisy, ołówki, linijki, ekierki, cyrkle, kalkulator, 

plecak, tornister, biurko, krzesło do biurka, 

c) stroju sportowego, galowego oraz treningowego wymaganego na dodatkowych zajęciach realizowanych 

przez ucznia, 

d) instrumentów muzycznych oraz innych materiałów wymaganych przez szkołę na zajęcia lekcyjne 

i pozalekcyjne oraz innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym; 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania ucznia szkoły ponadgimnazjalnej oraz słuchacza kolegiów nauczycielskich, kolegiów 

języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych oraz uczniów, o których mowa w art. 90d 

ust. 3 ustawy, a w szczególności kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, domu studenta oraz 

wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej, pokrycie 

czesnego; 

4) świadczenia pieniężnego zgodnie z art. 90d ust. 5 ustawy. 

                                                      
1) 

Przez § 1 uchwały Nr LXI/385/18 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Radków (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 4210), która weszła w życie z dniem 19 września 2018 r. 
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Rozdział 4. 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 5. 1. Stypendium może być wypłacone w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo zgodnie 

z art. 90d ust. 11 ustawy. 

2. Stypendium realizowane jest gotówkowo lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez  

wnioskodawcę lub udzielane jest w formie pomocy rzeczowej. 

Rozdział 5. 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 6. Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego może  zostać 

przyznana pomoc materialna w formie zasiłku zgodnie z art. 90e ustawy. 

§ 7. Zasiłek może być przyznany uczniowi jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. 

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

indywidualnie.  

§ 9. Zasiłek realizowany jest gotówkowo lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 

wnioskodawcę lub udzielany jest w formie pomocy rzeczowej. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków. 

§ 11. Traci moc uchwała nr XXVI/142/08 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 30 lipca 2008 roku w sprawie 

ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

na terenie Gminy Radków. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 
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