
 

 

UCHWAŁA NR 556/2018 

RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH 

z dnia 26 marca 2018 r. 

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

zamieszkałych na terenie miasta Siemianowice Śląskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 90f ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) 

Rada Miasta Siemianowic Śląskich 

 

uchwala: 

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

zamieszkałych na terenie miasta Siemianowice Śląskie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 418/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 czerwca 2017 r. 

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

zamieszkałych na terenie miasta Siemianowice Śląskie 

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

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

 

 

Adam Cebula 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 kwietnia 2018 r.

Poz. 2186



Załącznik do Uchwały Nr 556/2018 

Rady Miasta Siemianowic Śląskich 

z dnia 26 marca 2018 r. 

 

 REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA 

UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa  o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.); 

2) ustawie o pomocy społecznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.); 

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych – rozumie się przez to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.); 

4) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć wysokość dochodu na osobę w rodzinie, 

o którym mowa w art. 90d ust. 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst  

Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.); 

5) kryterium dochodowym – rozumie się przez to miesięczną kwotę dochodu na osobę w rodzinie, o której 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. 

z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.); 

6) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) zamieszkujące na terenie miasta 

Siemianowice Śląskie; 

7) szkole – należy rozumieć przez to każdą z jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4  

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 2198  

z późn. zm.); 

8) zasiłku rodzinnym – rozumie się przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.); 

9) rodzinie – rozumie się przez to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z późn. zm.); 

10) Kodeksie  postępowania administracyjnego – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.). 

Rozdział 2. 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 2. 1. Wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie 130% wysokości zasiłku rodzinnego 

określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gdy dochód na osobę 

w rodzinie ucznia przekracza 50% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o pomocy społecznej. 

2. Wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie 135% wysokości zasiłku rodzinnego określonego 

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia 

nie przekracza 50% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy 

społecznej. 
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3. Wysokość stypendium szkolnego zwiększa się o 5% kwoty zasiłku rodzinnego, w przypadku wystąpienia 

okoliczności wymienionych w art. 90d ust.1 ustawy. 

Rozdział 3. 

Formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 3. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie: 

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; 

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

zamieszkania, zgodnie z art. 90d ust. 4 ustawy; 

4) w formie świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy. 

Rozdział 4. 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w kancelariach podawczych Urzędu Miasta 

Siemianowice Śląskie. 

2. Stypendium szkolne realizowane jest na podstawie środków dowodowych przewidzianych w Kodeksie 

postępowania administracyjnego. 

3. Stypendium szkolne wypłacane jest w formie bezgotówkowej, na wskazany przez wnioskodawcę 

rachunek bankowy bądź w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. 

Rozdział 5. 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w kancelariach podawczych Urzędu Miasta 

Siemianowice Śląskie. 

2. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną w rodzinie 

powinno być poparte dowodami stwierdzającymi zaistniałą okoliczność. Dopuszcza się możliwość złożenia 

oświadczenia o wystąpieniu  zdarzenia losowego wraz z jego opisem. 

3. Zasiłek szkolny wypłaca się przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy bądź 

w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie. 
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