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Poz. 4974
UCHWAŁA NR XXX/373/2016
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI
z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r.
Poz.446 z późn.zm ) oraz art. 90f ustawy o systemie oświaty (t.j.Dz.U. 2015r. poz. 2156 z późn.zm.)
Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Czeladź w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XL/538/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Jolanta Moćko
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Załącznik do Uchwały Nr XXX/373/2016
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 września 2016 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie
Gminy Czeladź
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy stypendium oraz tryb
i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom kolegiów
i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art.90b ust.3 i ust.4 ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września 1991r. (t.j. Dz.U.z 2015r.poz.2156 z późn.zm.) zwanej dalej „ustawą”, zamieszkałym na terenie
Gminy Czeladź.
§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 4. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz skali okoliczności,
o których mowa w art. 90 d ust.1 ustawy o systemie oświaty, ustala się wysokość stypendium szkolnego
miesięcznie:
1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia - od 0 zł do 100zł netto, od 151% - 200%
kwoty , o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(t.j. Dz.U. z 2015r. poz.114 z póź. zm.) – kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku
życia do 18 roku życia,
2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia - od 101zł do 200zł netto, od 81% - 150%
kwoty, o której mowa w pkt 1)
3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia - powyżej 200 zł netto do wysokości
kwoty, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.
z 2016r. poz.930 z póź.zm.) zwanej dalej „ ustawą o pomocy społecznej”, weryfikowanej w drodze
rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art.9 ust.8 ustawy o pomocy społecznej - do 80 %
kwoty, o której mowa w pkt 1).
Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego
§ 5. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia lub zwrotu kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych (w tym
zwrotu kosztów zakupu książek, pomocy naukowych i innych przyborów niezbędnych do procesu
edukacji), prowadzonych w ramach planu nauczania oraz zajęć wyrównawczych, jak również
wykraczających poza ten plan, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
w tym zajęć o charakterze językowym, informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym,
sportowym lub turystyczno-krajoznawczym, poszerzające wiedzę i umiejętności, organizowanym przez
szkołę oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, zakupu podręczników, lektur szkolnych, książek
rozwijających zainteresowania ucznia, pomocy naukowych, stroju sportowego, obuwia sportowego,
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przyborów szkolnych oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole, do
której uczeń uczęszcza, dostarczonych uczniowi do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia uczniom szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczom kolegiów kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat
za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem;
4) świadczenia pieniężnego, na zasadach wynikających z art.90 d ust.5 ustawy o systemie oświaty.
§ 6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.
§ 7. 1. Stypendium szkolne udzielone w formach, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 1 i 3 będzie
przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom (słuchaczom lub wychowankom), jako
częściowa lub całkowita refundacja lub zwrot kosztów poniesionych i udokumentowanych wydatków, na
podstawie przedstawionego dokumentu finansowego potwierdzającego fakt poniesienia wydatków na cele
określone w § 5 ust.1 pkt 1 i 3.
2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 5ust.1 pkt 2 będzie realizowane poprzez
zakup przedmiotów pomocy rzeczowej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi i przekazanie
ich rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom (słuchaczom lub wychowankom) za
pokwitowaniem odbioru.
Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 8. 1. Wniosek o stypendium szkolne składa się wraz z wymaganymi załącznikami w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Czeladzi, przy ul. 17 Lipca 27.
2. Wniosek powinien zawierać obowiązujące elementy, o których mowa w art. 90 n ust.4 ustawy o systemie
oświaty.
§ 9. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne
stosuje się zasady określone w art. 8 ust.3-13 ustawy o pomocy społecznej.
§ 10. 1. Stypendia szkolne przyznane w formie, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 1,3,4, regulaminu
wypłacane są w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi lub przelewem na rachunek
bankowy rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia bądź pełnoletniemu uczniowi – na których wystawiono
decyzje administracyjne przyznające stypendium.
2. Stypendia szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej, o której mowa w § 5 ust.1 pkt 2 regulaminu,
realizowane będą poprzez wydanie rzeczy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi rodzicowi,
opiekunowi prawnemu lub pełnoletniemu uczniowi do rąk własnych za pokwitowaniem odbioru.
Rozdział 5.
Tryby i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§ 11. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się
w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu wystąpienia nagłego zdarzenia losowego.
2. Wniosek o zasiłek szkolny wraz z wymaganymi załącznikami składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Czeladzi.
3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym, realizowany poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po
przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej
z kasy MOPS w Czeladzi lub przelewu na podany we wniosku rachunek bankowy, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.
4. Zasiłek szkolny w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może być realizowany poprzez
dostarczenie uczniowi książek, pomocy naukowych lub wyposażenia wskazanego przez wnioskodawcę za
pokwitowaniem odbioru w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi.

