
UCHWAŁA NR XXIII/127/2012
Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 28 września 2012 r.

w  sprawie ustalenia  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity 
Dz. U. Z 2004 r. Nr 256 poz. 2752 z późn. zm.) oraz  art. 18 ust. 2 pkt. 14a  ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
Rada  Miejska  w  Stawiszynie  uchwala  regulamin  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§ 1
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.

§ 2
Na  warunkach  przewidzianych  w  niniejszym  regulaminie  stypendia  szkolne  są  przyznawane 
zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 
i 4 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział II. 
Forma, tryb i sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.

§ 3
1. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego uzależnia się od zakwalifikowania ucznia do grupy 
dochodowej. 
2. Ustala się następujące grupy dochodowe:
a) I grupa – dochód miesięczny netto na członka rodziny nie przekracza 50% kwoty, o której mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
b) II grupa – dochód miesięczny netto na członka rodziny jest wyższy niż 50% i nie przekracza 
100% kwoty,  o której  mowa w art.  8 ust.  1 pkt.  2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy 
społecznej.
3. Stypendium szkolne nie może być niższe  miesięcznie niż 80% i nie może przekroczyć 200% 
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych
4. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy 
dochodowej wynosi:
a) w I grupie dochodowej  do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
b) w II grupie dochodowej do 120% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
5.  Wysokość  stypendium  szkolnego  realizowana  w  okresach  innych  niż  miesięcznie  lub 



jednorazowo jest ustalana odpowiednio przy zastosowaniu § 3 pkt. 2 -4.
§ 4

1.  Wnioski  o  przyznanie  stypendium  szkolnego  składa  się  w  Urzędzie  Gminy  i  Miasta 
w Stawiszynie. 
2. W sprawach o przyznanie stypendium szkolnego wydaje się decyzję administracyjną.
3. Stypendium szkolne przyznaje Burmistrz Stawiszyna.

§ 5
Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1. całkowitego  lub  częściowego  pokrycia  kosztów udziału  ucznia  w  zajęciach  lekcyjnych, 
w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych 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 w przypadku uczniów szkół  ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy 
kolegiów

4. świadczenia  pieniężnego,  jeżeli  nie  jest  możliwe  udzielenie  stypendium  w  formach 
przewidzianych w pkt. 1-3. 

§ 6
1.  Wypłata  stypendium  szkolnego  następuje  w  formie  gotówkowej  po  okazaniu  imiennych 
dowodów  zapłaty,  imiennych  biletów  miesięcznych  oraz  innych  dowodów  zakupu  rzeczy  lub 
świadczeń o charakterze edukacyjnym. 
2. Wypłata stypendium następuję w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Stawiszynie lub przelewem na 
konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.

Rozdział III
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

§  7
Na zasiłki szkolne przeznacza się do 4% dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa. 

§ 8
1.  Zasiłek  szkolny  przyznaje  się  dla  ucznia,  który  znalazł  się  przejściowo  w  trudnej  sytuacji 
materialnej z powodu zaistnienia zdarzenia losowego  na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia 
lub dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
2. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Gminy i Miasta w Stawiszynie 
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie 
tego zasiłku.
3.  Zasiłek szkolny przyznaje Burmistrz  Stawiszyna oceniając indywidualnie  sytuację materialną 
ucznia.
4.  Zasiłek  szkolny  przyznaje  się  w  formie  świadczenia  pieniężnego  na  pokrycie  wydatków 
związanych z procesem edukacyjnym.
5.  Przyznany zasiłek będzie wypłacany w kasie  Urzędu Gminy i  Miasta  w Stawiszynie lub na 
rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe. 

§ 9
Traci moc Uchwała Nr XXII/145/2005 Rady Miejskiej  w Stawiszynie z dnia 31 marca 2005 r. 



w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
§10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna

§ 11 
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  czternastu  dnia  od  dnia  jej  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 



Uzasadnienie 
do Uchwały nr XXIII/127/2012
Rady Miejskiej w Stawiszynie

z dnia 28 września 2012 r.

w  sprawie  ustalenia  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.

Od 2005 roku uczniowie zamieszkali na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn mogą starać się 
o przyznanie pomocy materialnej, wprowadzonej przepisami ustawy o systemie oświaty. 

Pomoc  ta  udzielana  jest  na  podstawie  Uchwały  Nr  XXII/145/2005  Rady  Miejskiej 
w Stawiszynie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla 
uczniów, zmienionej w roku 2007 Uchwałą Nr V/24/2007 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 
marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/145/2005 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 
31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Zmiany w przepisach prawa spowodują częściową dezaktualizację dotychczasowej uchwały. 
Od 1 października 2012 r. bowiem ulegną zmianie zapisy ustawy o pomocy społecznej określające 
wysokość kryterium dochodowego. A od 1 listopada br. zostanie zmieniona ustawa o świadczeniach 
rodzinnych, co spowoduje zmianę w wysokości zasiłku rodzinnego, który wpływa na wysokość 
przyznanego stypendium szkolnego.  

Poza  tym   kilkuletnia  praktyka  realizacji  pomocy  materialnej  wyłoniła  potrzebę  zmian 
niektórych zapisów Regulaminu. 

W celu stworzenia jednolitego, przejrzystego dokumentu proponuje się uchwalenie nowego 
regulaminu przy jednoczesnym uchyleniu dotychczasowej uchwały. 


