
Projekt

z dnia  31 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1475, poz. 1560, poz. 1669, poz. 2245, z 2016 r., poz. 1010, z 2017 r., 
poz. 2203 i z 2019 r., poz. 761, poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta Bełchatowa.

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 określa:

1) formy stypendium szkolnego;

2) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na 
osobę w rodzinie ucznia, która nie może być wyższa niż kwota wskazana w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.);

2) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustalaną 
na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, z tym, że 
do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej niniejszym regulaminem;

3) stypendium – należy przez to rozumieć pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendium szkolne;

4) zasiłku – należy przez to rozumieć pomoc materialną o charakterze socjalnym – zasiłek szkolny;

5) maksymalnej miesięcznej wysokości stypendium – należy przez to rozumieć kwotę stanowiącą 200% 
kwoty, o które mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.);

6) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty;

7) uczniu – należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty 
zamieszkałe na terenie Miasta Bełchatowa.

§ 3. Stypendium może być udzielane w formie:

1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na:

a) zakup podręczników szkolnych, lektur szkolnych (także w formie e-book i audiobook), słowników, 
leksykonów, encyklopedii, pomocy naukowych, atlasów, tablic matematycznych, książek do nauki 
języków obcych i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,
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b) zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych 
(pakietu programów MS Office, oprogramowania antywirusowego, multimedialnych programów 
edukacyjnych i kursów językowych, itp.),

c) zakup wyposażenia bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym 
w szczególności: zeszytów, artykułów szkolnych, przyborów geometrycznych, plecaków i worków 
szkolnych, sprzętu muzycznego wymaganego przez szkołę na zajęcia,

d) zakup obuwia sportowego i odzieży sportowej niezbędnych do udziału w zajęciach wychowania 
fizycznego,

e) zakup wyposażenia niezbędnego do realizowania zajęć praktycznych związanych z procesem nauczania,

f) zakup pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych (np. instrumentu 
muzycznego, sprzętu i odzieży sportowej),

g) zakup rzeczy i przedmiotów niestanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację 
przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

h) pokrycie kosztów abonamentu internetowego – za okres nie dłuższy niż 10 miesięcy, w roku szkolnym, 
w którym przyznano stypendium lub zasiłek,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w ramach planu nauczania, kosztów udziału 
w innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, takich jak: wyjazdy na wycieczki szkolne, zielone 
szkoły, wyjścia do teatru, kina, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 
w szczególności takich jak: zajęcia muzyczne, sportowe, komputerowe oraz korepetycje;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem przez uczniów nauki poza 
miejscem zamieszkania, w tym w szczególności:

a) opłat za czesne,

b) opłat za mieszkanie w bursie, internacie,

c) kosztów przejazdu środkami komunikacji zbiorowej do i z miejsca pobierania nauki;

4) świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

§ 4. Stypendium może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

§ 5. Stypendium może zostać przyznane uczniowi spełniającemu warunki określone w art. 90 d 
ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zamieszkałemu w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza kryterium dochodowego.

§ 6. Miesięczną wysokość stypendium, w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia, ustala się 
w następujący sposób:

1) 81% - 100 % maksymalnej wysokości stypendium, przy dochodzie na osobę w rodzinie ucznia poniżej 
50 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

2) 61% - 80 % maksymalnej wysokości stypendium, przy dochodzie na osobę w rodzinie ucznia w wysokości 
od 50% do 80% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;

3) 40% - 60 % maksymalnej wysokości stypendium, przy dochodzie na osobę w rodzinie ucznia wyższym niż 
80 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

§ 7. Wysokość stypendium realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub  jednorazowo ustala się 
przy zastosowaniu postanowień § 6.

§ 8. W przypadku, gdy kwota przewidziana na pomoc materialną dla uczniów zabezpieczona w budżecie 
Miasta Bełchatowa, w zestawieniu z liczbą złożonych wniosków osób uprawnionych do stypendium, 
uniemożliwia realizację postanowień § 6, stypendium wypłacone zostanie w kwocie nie niższej niż 
dopuszczona przez ustawę o systemie oświaty, wynikającej z ilorazu wielkości zabezpieczonych środków oraz 
liczby wniosków.

§ 9. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Bełchatowa wydając decyzję administracyjną.

§ 10. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku  wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych w § 5 regulaminu.

Id: 0866E89E-6651-459F-BAC9-7B8840D83632. Projekt Strona 2



§ 11. 1. Zgodnie z art. 90 n ust. 2 ustawy o systemie oświaty osobami uprawnionymi do złożenia wniosku, 
o którym mowa w § 10, są rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń, a także dyrektor szkoły, kolegium 
pracowników służb społecznych lub ośrodka wskazanego w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

2. Stypendium może być także przyznane z urzędu.

§ 12. 1. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań 
określonych w § 5 regulaminu należy złożyć w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa do dnia 
15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 
dnia 15 października danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w § 10 może być złożony po upływie terminu 
określonego w ust. 1.

§ 13. 1. Stypendium w formach, o których mowa w § 3 pkt 1-3 jest realizowane poprzez zwrot wydatków, 
po przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty 
gotówkowej w kasie Urzędu Miasta Bełchatowa lub w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez 
wnioskodawcę.

2. Dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki są:

1) faktura;

2) rachunek;

3) imienny dowód wpłaty – np. w przypadku opłaty za czesne, bursę lub internat;

4) umowa sprzedaży;

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

3. Stypendium realizowane w formie, o której mowa w § 3 pkt 2 może być  realizowane przelewem na 
rachunek prowadzącego zajęcia edukacyjne lub organizującego wyjazd.

4. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o  których mowa w § 
3 pkt 4, wypłacane są przelewem na właściwy rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę lub w kasie 
Urzędu Miasta Bełchatowa.

§ 14. 1. Wnioskodawcy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Prezydenta Miasta Bełchatowa 
o zmianie przesłanek, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego.

3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze 
decyzji administracyjnej.

5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne 
w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki 
udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 15. 1. Zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 
spowodowanej wyłącznie zdarzeniem losowym.

2. Zdarzeniem losowym uzasadniającym przyznanie zasiłku jest w szczególności:

1) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;

2) nagła, długotrwała choroba ucznia;

3) klęska żywiołowa powodująca straty w mieniu należącym do rodziny;

4) inne zdarzenia nagłe, pogarszające sytuację materialną rodziny i utrudniające dostęp do edukacji.

3. Zasiłek może być przyznany jeden raz dla jednego zdarzenia losowego.

§ 17. 1. Zasiłek  przyznaje Prezydent Miasta Bełchatowa w drodze decyzjiadministracyjnej.
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2. Przyznanie zasiłku nie uzależnia się od spełnienia kryterium dochodowego.

§ 17. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku jest złożenie wniosku do Wydziału Oświaty Urzędu 
Miasta Bełchatowa w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego 
uzasadniającego przyznanie zasiłku.

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

3. Uprawnionych do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1 wskazuje art. 90 n ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty.

§ 18. Zasiłek może być przyznany w formach, o których mowa w § 3 ust. 1 – 3 regulaminu.

§ 19. Traci moc uchwała XXXIX/340/13 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 29 sierpnia 2013 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXXII/308/05 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 
17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Bełchatów.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

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