
Uchwała Nr XLVI/529/09 

Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle 

 

z dnia 29 października 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Kędzierzyn - Koźle 

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie światy (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, 

poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 

2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, 

Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 

2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 

31, poz. 206, Nr 56, poz. 458), Rada Miasta Kędzierzyn - Koźle uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamiesz-

kujących na terenie Gminy Kędzierzyn - Koźle, uwzględniając cele pomocy materialnej o charakte-

rze socjalnym, określa: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej 

uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności; 

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) regulaminie – należy przez to rozumieć postanowienia niniejszej uchwały; 

2) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 

4) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów szkół publicznych i niepublicznych o upraw-

nieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów 

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb spo-

łecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 

wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o 

których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upo-

śledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku 

szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; uczniów szkół 

niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do 

czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i 

nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż 

do ukończenia 24 roku życia; 

5) rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych; 

6) rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 

w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

7) stypendium – należy przez to rozumieć stypendium szkolne; 

8) zasiłku – należy przez to rozumieć zasiłek szkolny. 

 

§ 3. Wysokość stypendium uzależniona jest od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w 

rodzinie ucznia oraz od okoliczności występujących w rodzinie ucznia takich jak: bezrobocie, nie-

pełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, brak umiejęt-

ności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania. 

 

§ 4.1. Ustala się progi miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz odpowiadającą 

im wysokość stypendium: 



1) przy dochodzie do 100 zł włącznie – wysokość stypendium wynosi miesięcznie 180% 

kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

2) przy dochodzie powyżej 100 zł do 200 zł włącznie – wysokość stypendium wynosi 130% 

kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

3) przy dochodzie powyżej 200 zł do wysokości kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z 

późn. zm.) wysokość stypendium wynosi 80% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych. 

2. Wysokość stypendium ulega zaokrągleniu do pełnego złotego według zasady – do 0,50 zł 

włącznie zaokrąglenie w dół, powyżej 0,50 zł zaokrąglenie w górę. 

 

§ 5. Wysokość stypendium ustalona zgodnie z § 4 ulega podwyższeniu o 20% kwoty okre-

ślonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych gdy w rodzinie występuje nie-

pełnosprawność albo ciężka lub długotrwała choroba i bezrobocie, wielodzietność (czworo i wię-

cej dzieci w rodzinie) lub gdy rodzona jest niepełna i gdy w rodzinie występuje alkoholizm lub 

narkomania albo brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych. 

 

§ 6. Ustala się następujące formy udzielania stypendium szkolnego: 

1) całkowite lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wy-

równawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a 

także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (językowych, plastycznych, 

muzycznych, w wyjazdach na „zieloną szkołę”, w wycieczkach edukacyjnych organizowanych 

przez szkołę); 

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników, zeszytów, torni-

strów (plecaków), strojów sportowych, pomocy naukowych lub innego wyposażenia ucznia wy-

maganego przez szkołę; 

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania - w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów; 

4) świadczenie pieniężne, w okolicznościach wskazanych w art. 90d ust. 5 ustawy o syste-

mie oświaty.  

 

§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu 

Miasta Kędzierzyn - Koźle lub w szkole, do której uczęszcza uczeń (w przypadku uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie Gminy Kędzierzyn - Koźle). 

 

§ 8. Realizacja stypendium, w formie wskazanej w § 6 pkt 1, następuje poprzez zapłatę na-

leżności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych w formie przelewu na rachunek podmiotu 

organizującego zajęcia. 

 

§ 9. Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 6 pkt 2, realizowana jest w formie całkowitej lub 

częściowej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez nie-

go oryginałów faktur lub rachunków za zakupione wyposażenie. 

 

§ 10. Stypendium, przewidziane w § 6 pkt 3, udzielane jest poprzez całkowity lub częściowy 

zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamiesz-

kania ucznia albo poprzez całkowite lub częściowe sfinansowanie innych kosztów związanych z 

pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Realizacja stypendium w tej formie następuje na 

podstawie przedstawionych przez ucznia rachunków (faktur) lub w przypadku zwrotu kosztów za 

dojazd do szkoły – na podstawie biletu miesięcznego. 

 

§ 11. Świadczenie pieniężne realizowane jest przez wypłatę gotówki w kasie Zarządu Oświaty 

i Wychowania w Kędzierzynie - Koźlu lub w formie bezgotówkowej, jako przelew na rachunek 

bankowy wskazany przez wnioskodawcę. 

 

§ 12. Realizacji stypendium w formach ustalonych w § 9 - 11 dokonuje Zarząd Oświaty i Wy-

chowania w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Reja 2a. 

 



§ 13. W odniesieniu do zasiłków przepisy § 8 - 12 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 14. Traci moc uchwała Nr XXXII/409/05 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 31 marca 

2005 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 34, poz. 894 z późn. zm.). 

 

§ 15. Wnioski o stypendia złożone w terminach określonych w art. 90n ust. 6 ustawy o sys-

temie oświaty, a nierozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, rozpatrywane są na 

podstawie przepisów uchwały wymienionej w § 14.  

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn - Koźle. 

 

§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle 

Grzegorz Chudomięt 


