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UCHWAŁA NR XXXIX/335/2014
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paczków
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 137, poz. 1304, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280,
Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz.
250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139,
poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i 979; z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191,
poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; z 2014 r. poz. 7) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), Rada Miejska w Paczkowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paczków.
§ 2.1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów jest udzielana, jako:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
1) uczniowi szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych
oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku
życia;
2) uczniowi szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
3) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki;

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–2–

Poz. 1017

4) słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych oraz słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
§ 3. Stypendium szkolne może być udzielone 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 (w szczególności: kursy językowe, informatycznokomputerowe, zajęcia logopedyczne);
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym (w szczególności zakupu: stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, podręczników od klasy II szkoły podstawowej, materiałów typu encyklopedie lub
słowniki, materiałów do wykonania pracy dyplomowej w szkole zawodowej, wyposażenia szkolnego typu
teczka lub przybory szkolne, materiały dydaktyczne dla niepełnosprawnych uczniów);
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów dojazdu (lub pobytu w internacie) do szkoły ponadgimnazjalnej lub kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej powyżej 18 roku życia - związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania uczniów;
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Burmistrz Gminy Paczków uzna, że udzielenie stypendium w formach,
o których mowa w pkt 1 i 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której
mowa w pkt 3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów w formach, o których mowa
w pkt 1, 2, 3 nie jest celowa.
§ 4. Kryteria przyznawania stypendium szkolnego:
1) Uczniowi, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie
przekracza kwoty 150,00 zł oraz występuje co najmniej jedna z przesłanek z art. 90d ust. 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) może być przyznane stypendium
szkolne w wysokości miesięcznie - 140% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, Nr 222 ze zm.);
2) Uczniowi, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny przekracza kwotę 150,00 zł, a nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i poz. 509, z 2012 r. poz. 1544 i 1548) oraz występuje, co najmniej jedna z przesłanek z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 281 ze zm.) może być przyznane stypendium szkolne w wysokości miesięcznie – 120% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, Nr 222 ze zm.).
§ 5.1. Stypendium szkolne przyznawane jest na osobisty wniosek pełnoletniego ucznia, a w przypadku ucznia
małoletniego lub nieposiadającego zdolności do czynności prawnych – jego rodzica (prawnego opiekuna).
2. Stypendium szkolne może być przyznane również z urzędu na wniosek dyrektora szkoły, do której uczeń
uczęszcza.
§ 6. Przyznane stypendium szkolne realizowane jest poprzez:
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów z tytułu udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych – przelewem
na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego te zajęcia edukacyjne;
2) zakup dla ucznia rzeczy o charakterze edukacyjnym;
3) zwrot w formie gotówkowej kosztów dojazdu do szkoły oraz innych kosztów związanych z pobieraniem
przez ucznia nauki poza miejscem zamieszkania;
4) wypłatę w formie pieniężnej w kasie Urzędu Miejskiego w Paczkowie, bądź na konto wnioskodawcy, jeżeli
stypendium szkolne realizowane jest w formie, o której mowa w § 3 pkt 4.
§ 7.1. Stypendium szkolne przyznaje Burmistrz Gminy Paczków.
2. Jeżeli osobą składającą wniosek o przyznanie stypendium szkolnego jest osoba inna niż dyrektor szkoły,
do której uczeń uczęszcza lub przyznanie stypendium następuje z urzędu, przed podjęciem rozstrzygnięcia
w sprawie przyznania tego stypendium Burmistrz Gminy Paczków zasięga opinii dyrektora szkoły.
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3. Opinia dyrektora szkoły może być przedstawiona uprzednio wraz ze złożeniem wniosku o przyznanie
stypendium szkolnego.
§ 8.1. Uczeń otrzymujący stypendium szkolne, a w przypadku ucznia małoletniego lub nieposiadającego zdolności do czynności prawnych – jego rodzice (opiekunowie prawni) obowiązani są niezwłocznie powiadomić Burmistrza Gminy Paczków o ustaniu przyczyny, która stanowiła podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. W przypadku ustania przyczyny, która stanowiła podstawę przyznania stypendium szkolnego, Burmistrz
Gminy Paczków wstrzymuje w drodze decyzji administracyjnej dalszą wypłatę stypendium szkolnego.
3. W przypadku stwierdzenia, że przyznanie stypendium szkolnego zostało dokonane na podstawie przyczyny nieprawdziwej lub nieistniejącej, w tym potwierdzonej fałszywymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami, Burmistrz Gminy Paczków cofa w drodze decyzji administracyjnej przyznane stypendium szkolne,
nakazując jednocześnie zwrot pobranych kwot stypendium.
§ 9.1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia
15 października danego roku szkolnego.
2. Stypendium szkolne wypłacane lub realizowane jest w terminie:
1) do 31 grudnia za okres od września do grudnia danego roku;
2) do 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku;
3) w innym terminie – w uzasadnionych przypadkach.
§ 10.1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek złożony przez:
1) rodziców (prawnych opiekunów) ucznia małoletniego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych;
2) ucznia pełnoletniego;
3) dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
2. Przyznanie zasiłku szkolnego może nastąpić również z urzędu.
3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się niezwłocznie po powstaniu zdarzenia losowego będącego podstawą ubiegania się o zasiłek szkolny, nie później jednak niż dwa miesiące od jego wystąpienia.
4. Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie faktyczne, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
5. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym.
6. Zasiłek szkolny wypłacany jest w ciągu 21 dni od dnia wydania decyzji o jego przyznaniu.
§ 11. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej składa się do Burmistrza Gminy Paczków.
§ 12. Traci moc uchwała nr XXXIV/206/05 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Paczków.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2014 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Zdzisław Kazimierz Michael

