
 

 

UCHWAŁA NR XII/4/2019 

RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU 

z dnia 31 października 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Bieruń 

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

z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   

(t.j.  Dz. U. z 2019 r.,   poz.  1481 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia, 

RADA MIEJSKA W BIERUNIU 

uchwala: 

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

zamieszkałych na terenie Gminy Bieruń stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bierunia. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr IV/5/2005 Rady Miejskiej 

w Bieruniu z dnia 31.03.2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bieruń. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym  Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

w dniu 01.01.2020 r.  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Marcin Nyga 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 listopada 2019 r.

Poz. 7533



Załącznik do uchwały Nr XII/4/2019 

Rady Miejskiej w Bieruniu 

z dnia 31 października 2019 r. 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.  Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Bieruń, zwany dalej regulaminem, określa: 

1) zasady i warunki przyznawania oraz wypłacania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

zamieszkałym na terenie Gminy Bieruń, 

2) formy stypendium szkolnego; 

3) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

5) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są 

zamieszkałym na terenie Gminy Bieruń osobom wymienionym w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (t.j.  Dz. U. z 2019 r.   poz.  1481 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz., 1507 z późn. zm.), 

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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.). 

§ 3. 1.  Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest  osobom określonym w § 1 ust. 2 

regulaminu w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu 

do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne, 

2) zasiłek szkolny. 

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

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje 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. 

§ 5. 1.  Stypendium szkolne jest świadczeniem uznaniowym i może być przyznane tylko w ramach 

przeznaczonych na ten cel środków budżetowych. 

2. Jeżeli z powodu przyznanych środków stypendium szkolne może być udzielone tylko niektórym osobom, 

jest ono przydzielane w pierwszej kolejności osobom najuboższym, a w razie występowania zbliżonego 

poziomu ubóstwa i występowania przesłanek wymienionych w § 4 regulaminu - według kolejności złożonych 

wniosków. 

§ 6. 1.  Wysokość stypendium ustala się w granicach określonych w ust. 1 w każdej sprawie indywidualnie, 

kierując się sytuacją rodzinną, dochodową i majątkową ucznia i jego rodziny. 

2. Wysokość stypendium szkolnego ustala się następująco: 

a) jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 100% kwoty kryterium dochodowego, stypendium szkolne 

ustala się w wysokości miesięcznej 150 złotych. 
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§ 7. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

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

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także 

udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: nauka języków obcych, 

zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, komputerowe, muzyczne, plastyczne, techniczne, zajęcia dla 

dyslektyków, dysgrafików itp., 

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

szkolnych, wydawnictw niezbędnych do procesu edukacyjnego, edukacyjnych programów komputerowych, 

przyborów lub pomocy szkolnych (np. plecaka szkolnego, zeszytów, stroju lub obuwia na zajęcia 

z wychowania fizycznego lub do praktycznej nauki zawodu – jeden komplet na semestr), pokrycie kosztów 

abonamentu internetowego lub zakupu komputera wykorzystywanych w celach edukacyjnych, 

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

zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności 

dotyczących: zakwaterowania, dojazdu, czesnego. 

§ 8. Stypendium szkolne może być realizowane przez całkowitą lub częściową refundację uprzednio 

zaakceptowanych wydatków na cele edukacyjne, po przedstawieniu odpowiednich dowodów potwierdzających 

poniesione wydatki. 

§ 9. 1.  Dokumenty potwierdzające poniesione koszty o charakterze edukacyjnym winny zawierać dane 

identyfikujące rodziców ucznia niepełnoletniego lub ucznia. 

2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty edukacyjne są w szczególności: 

1) faktura VAT, 

2) rachunek, 

3) imienny dowód wpłaty, 

4) imienny bilet miesięczny, 

5) zaświadczenie organizatora wyjazdu edukacyjnego o dokonaniu wpłaty na ten cel przez rodzica lub 

pełnoletniego ucznia. 

§ 10. 1.  Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 

10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 

kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie 

dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

2. Stypendium szkolne wypłacane jest po udokumentowaniu poniesionych kosztów edukacyjnych do 

refundacji. 

§ 11. 1.  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność 

kwoty zasiłku rodzinnego. 

3. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

§ 12. Uczniowie, którym przyznano świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na dany rok 

szkolny zachowują te świadczenie w dotychczasowej wysokości do końca okresu, na jaki zostały przyznane. 
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