
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/202/16 

RADY MIEJSKIEJ KOŚCIANA 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie miasta Kościana 

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

2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579) i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.
1)

) uchwala się, co następuje: 

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

zamieszkałych na terenie miasta Kościana”, zwany w dalszej części „Regulaminem”. 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 2. Regulamin określa: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego; 

2) formy stypendium szkolnego; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

§ 3. Pomoc materialną o charakterze socjalnym, na warunkach przewidzianych w niniejszym 

Regulaminie, przyznaje się uczniom, wychowankom i słuchaczom placówek wymienionych w art. 90 

b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, zamieszkałym na terenie miasta Kościana. 

Rozdział 2. 

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO 

§ 4. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 

2. Wysokość miesięcznego stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej ucznia oraz 

okoliczności występujących w rodzinie w szczególności takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 

zdarzenie losowe. 

                                                      
1) 

Zm. z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7 i 1198, z 2015 r. poz. 357, 1045, 1418, 1629 i 1640 oraz z 2016 r. poz. 

35, 64, 195, 668 i 1010. 
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3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do przyznania 

stypendium szkolnego, nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016 r., poz. 930 z późn. zm.). 

4. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania uprawnionego 

do grupy dochodowej określonej w ust. 5 i wynosi: 

1) grupa I - do 100% stypendium w maksymalnej wysokości określonej w ustawie o systemie 

oświaty; 

2) grupa II - do 70% stypendium w maksymalnej wysokości określonej w ustawie o systemie 

oświaty; 

3) grupa III - do 50% stypendium w maksymalnej wysokości określonej w ustawie o systemie 

oświaty. 

5. Ustala się następujące grupy dochodowe, wyrażone w pełnych złotych: 

1) grupa I - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia nie przekraczający 30 % kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie; 

2) grupa II - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 30% i nie przekraczający 

62 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; 

3) grupa III - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia przekraczający 62 % i nie przekraczający 

kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Rozdział 3. 

FORMY STYPENDIUM SZKOLNEGO 

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, lub 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, 

a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą w szczególności: 

a) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, zielonych szkołach, wyjściach lub wyjazdach do kin, 

teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę, 

b) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych; 

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

szkolnych, słowników, encyklopedii, sprzętu sportowego, przyborów szkolnych oraz innych 

artykułów edukacyjnych; 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, 

w tym w szczególności, np. zakup biletów na dojazdy do szkoły, opłaty za internat, itp.; 

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie pomocy w formach, 

o których mowa w pkt 1, 2, 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe. 

Rozdział 4. 

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Kościanie, ul. Szczepanowskiego 1. Wniosek może być złożony pisemnie, telegraficznie, za 

pomocą faxu, ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej na 

elektroniczną skrzynkę podawczą. 

2. Do wniosku dołącza się zaświadczenia albo oświadczenia składane pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań o uzyskanych dochodach przez członków 

rodziny pozostałych we wspólnym gospodarstwie domowym. 

3. Wzór wniosku o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla: 

1) stypendium szkolnego – stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu; 
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2) zasiłku szkolnego – stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. 

§ 7. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt 1 realizowane jest poprzez: 

1) zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach na rachunek bankowy podmiotu organizującego te 

zajęcia, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego wysokość kosztów; 

2) refundację wydatków poniesionych przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów, na podstawie 

przedłożonych dowodów, dokumentujących poniesione koszty. 

2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, przewidziana w § 5 pkt 2 realizowana jest 

poprzez: 

1) dostarczenie uczniowi, jego rodzicom, bądź opiekunom do rąk własnych podręczników lub innych 

artykułów edukacyjnych, rekomendowanych przez szkołę; 

2) refundację kosztów zakupu podręczników lub innych pomocy o charakterze edukacyjnym, 

rekomendowanych przez szkołę po przedstawieniu stosownych dowodów potwierdzających 

wydatki poniesione przez uprawnionego; 

3) zapłatę kosztów zakupu podręczników lub innych artykułów o charakterze edukacyjnym, 

rekomendowanych przez szkołę na konto placówki handlowej, dokonującej sprzedaży na rzecz 

uprawnionego. 

3. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 3 udzielane jest poprzez: 

1) częściowy lub całkowity zwrot udokumentowanych kosztów dojazdu do szkoły, położonej poza 

miejscem zamieszkania ucznia w szczególności koszt biletu miesięcznego; 

2) sfinansowanie lub dofinansowanie udokumentowanych kosztów zamieszkania w miejscowości 

położenia szkoły, w szczególności opłaty za internat. 

4. Wypłata świadczenia pieniężnego, o którym mowa w § 5 pkt 4, oraz refundacja wydatków lub 

kosztów, o których mowa w § 7 następuje w formie gotówkowej w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Kościanie lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę i za 

jego pisemną zgodą. 

Rozdział 5. 

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO 

§ 8. Zasiłek szkolny może być przyznany z powodu trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej 

zdarzeniem losowym. 

§ 9. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się na podstawie indywidualnej oceny sytuacji materialnej 

ucznia. 

2. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio przepisy § 6 i § 7 ust. 2, 4. 

Rozdział 6. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 10. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Kościana Nr VI/46/11 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie miasta Kościana (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 203, poz. 3175, z 2012 roku poz. 2694). 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

 

 Przewodniczący Rady 

(-) Piotr Ruszkiewicz 
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