
UCHWAŁA NR VII/70/2019
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzyca.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1457 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzyca, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Dobrzyca nr XXVIII/177/12 z dnia 30 listopada 2012 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzyca.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

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

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak

1) Zm. z 2016 r. poz. 1010, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761
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Załącznik do uchwały Nr VII/70/2019

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 25 czerwca 2019 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA 
UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY DOBRZYCA

ROZDZIAŁ 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Dobrzyca, zwany dalej „Regulaminem” 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.

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane 
zamieszkałym na terenie Gminy Dobrzyca uczniom szkól wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zmianami) zwanej dalej 
„ustawą”.

ROZDZIAŁ 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.

§ 3. 1.  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń w okresie pobierania nauki znajdujący się 
w trudnej sytuacji materialnej, z zastrzeżeniem art. 90d ust. 12 i 13 ustawy w oparciu o kryterium 
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, oraz przy 
uwzględnieniu okoliczności wynikających z art. 90 d ust.1 ustawy.

2. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa kwota 
wynikająca z zakwalifikowania ucznia do danej grupy dochodowej z uwzględnieniem okoliczności 
wskazanych w art. 90d ust. 1 ustawy.

3. Ustala się następujące grupy dochodowe:

1) dochód miesięczny netto na członka rodziny do kwoty 200 zł – I grupa,

2) dochód miesięczny netto na członka rodziny od 201 zł do kwoty 350 zł – II grupa,

3) dochód miesięczny netto na członka rodziny powyżej kwoty 351 zł do wysokości kwoty, o której 
mowa w § 3 ust. 1 regulaminu – III grupa.

4. Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:

1) przy grupie I – od 80% do 200 % kwoty zasiłku rodzinnego,

2) przy grupie II - od 80% do 150 % kwoty zasiłku rodzinnego,

3) przy grupie III - od 80% do 110 % kwoty zasiłku rodzinnego,
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5. Kwotę zasiłku rodzinnego ustala się zgodnie z art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zmianami).

ROZDZIAŁ 3.
Formy przyznawania stypendium szkolnego.

§ 4. 1.  Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym również 
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, 
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym: kosztów nauki 
języków obcych, zajęć sportowych, artystycznych, tanecznych, a także edukacyjnych wycieczek 
szkolnych, wyjazdów na zieloną szkołę, wyjść do kina i teatrów realizowanych przez szkołę, zakup 
podręczników, ćwiczeń, słowników, encyklopedii, lektur szkolnych, obuwia i stroju sportowego na 
zajęcia z wychowania fizycznego, przyborów i pomocy szkolnych, tornistra, instrumentów 
muzycznych, odzieży specjalnej na dodatkowe zajęcia i innych pomocy dydaktycznych po 
zaakceptowaniu przez szkołę do której uczeń uczęszcza; sprzętu komputerowego służącego do 
celów edukacyjnych;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: podręczników, 
ćwiczeń, słowników, encyklopedii, lektur szkolnych, przyborów i pomocy szkolnych,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów służb 
społecznych w tym opłat za zakwaterowania w bursie, internacie, oraz opłat za przejazdy z miejsca 
zamieszkania do szkoły lub kolegium i z powrotem, przejazdu środkami komunikacji publicznej;

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium 
w formach określonych w pkt 1-3 jest nie możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest 
celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

ROZDZIAŁ 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

§ 5. 1.  Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego 
Gminy Dobrzyca terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy 
kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2. Formalnej oceny wniosków oraz załączników dokonuje pracownik Urzędu Miejskiego Gminy 
Dobrzyca.

3. Stypendium realizowane w formie o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3 regulaminu będzie 
realizowane poprzez zwrot kosztów poniesionych wydatków na cele edukacyjne po przedstawieniu 
dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, wnioskodawcom lub innym podmiotom 
wskazanym przez wnioskodawców,

4. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 regulaminu będzie 
realizowane poprzez zakup i przekazanie (rodzicom, prawnym opiekunom, pełnoletniemu uczniowi), 
za pokwitowaniem odbioru przedmiotów pomocy rzeczowej.

5. Stypendium szkolne wypłacane jest najpóźniej do 31 grudnia i do 30 czerwca danego roku 
szkolnego poprzez przekazanie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub gotówką 
w kasie.
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ROZDZIAŁ 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 6. 1.  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Przez zdarzenie losowe rozumieć należy w szczególności:

1) śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,

2) straty w gospodarstwie domowym wynikłe między innymi z powodu pożaru, powodzi, huraganu, 
uderzenia pioruna, zalanie mieszkania itp.,

3) długotrwałą chorobę ucznia lub członka rodziny,

4) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od udzielonej 
uczniowi lub słuchaczowi innej formy pomocy.

4. Wysokość zasiłku oraz jego forma uzależniona jest od sytuacji materialnej ucznia ocenianej 
indywidualnie oraz rodzaju i rozmiaru zdarzenia losowego.

5. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy 
Dobrzyca.

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witalis Półrolniczak
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