
Uchwała nr XXXIV/282/05
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 07 lipca 2005 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie   gminnym (Dz.U. z
2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r, o systemie oświaty  (Dz.U.
z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
Rada Miejska w Nowogrodźcu 

uchwala:

§ 1
Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

§ 2
1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w zależności od sytuacji materialnej    ucznia i dochodów na

osobę w rodzinie, stosownie do art. 90 d, ustawy z dnia  7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz.U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przyjmując odpowiednio:
1) o dochodzie do 150 zł na osobę  -  120% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2, pkt.2 ustawy z dnia

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
2) o dochodzie powyżej 150 zł do 230 zł na osobę  -  100% kwoty, o której mowa w art. 6, ust. 2, pkt. 2

ustawy jak w punkcie 1),
3) o dochodzie powyżej 230 zł do 316 zł na osobę  -  80% kwoty, o której mowa w art. 6, ust. 2, pkt. 2

ustawy jak w punkcie 1).
2. Jeżeli w rodzinie ucznia występuje niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,

brak umiejętności  wypełniania  funkcji  opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania,  a
także rodzina jest niepełna, to miesięczną wysokość stypendium ustala się,  zwiększając o 5% kwotę
stypendium obliczoną w sposób określony w ust. 1.

3. Występowanie w rodzinie okoliczności, o których mowa w ust. 2, należy udokumentować, dołączając
do wniosku o stypendium:
1) w  przypadku  niepełnosprawności  –  orzeczenie  o  niepełnosprawności  lub  o  stopniu

niepełnosprawności  wydane  przez  organy  uprawnione  na  podstawie  odrębnych  przepisów  do
orzekania o niepełnosprawności,

2) w  przypadku  ciężkiej  lub  długotrwałej  choroby  –  zaświadczenie  lekarskie  potwierdzające
występowanie ciężkiej lub długotrwałej choroby,

3) w  przypadku  braku  umiejętności  wypełniania  funkcji  opiekuńczo  -      wychowawczych  -
zaświadczenie o przebywaniu dziecka w ośrodku opiekuńczo wychowawczym;

4) w przypadku alkoholizmu lub narkomanii – zaświadczenie o podjęciu lub kontynuowaniu terapii
odwykowej lub terapii w punkcie konsultacyjnym ds. uzależnień.

4. Wysokość stypendium ustala się z zaokrągleniem do pełnych złotych w ten sposób, że do 49 groszy
pomija się, natomiast 50 groszy i więcej przyjmuje się za pełną złotówkę.

§ 3
Stypendium nie  przysługuje  uczniowi,  któremu przyznano inne  stypendium o charakterze  socjalnym ze
środków publicznych.

§ 4
Stypendia, przyznane na rok szkolny 2005/2006 i następne, wypłaca się za okres:
1) od września do grudnia  -  w terminie do 30 listopada,
2) od stycznia do czerwca   -  w terminie do 31 maja danego roku.         



§ 5
Stypendia udzielane są w formie:
1) świadczenia pieniężnego,
2) pomocy rzeczowej  o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności całkowitego lub częściowego

pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych lub zakupu podręczników,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobierania nauki poza miejscem zamieszkania.

§ 6
1. Stypendium jest przyznawane na  wniosek złożony według pomocniczego wzoru stanowiącego załączniki

1, 2 i 3 do uchwały, w terminie określonym w art.  90 n,  ust.  6 ustawy z dnia 7 września 1991 r, o
systemie oświaty (Dz.U, z 2004r. nr 256, poz  2572 ze zm.).

2. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu.
3. W  przypadku,  gdy  wysokość  środków  przeznaczonych  na  stypendia  jest  mniejsza  niż     potrzeby

wynikające ze złożonych wniosków kwalifikujących się do udzielenia      stypendium, pierwszeństwo w
uzyskaniu stypendium  mają uczniowie spełniający      następujące kryteria:
1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach na członków w rodzinie,
2) występują w rodzinie okoliczności opisane w § 2 ust. 2.

§ 7
1. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z

powodu zdarzenia losowego.

2. Zasiłek udzielany jest w formie świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na  pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

§ 8
Do ubiegania się o zasiłek stosuje się odpowiednio wzory pomocnicze , o których mowa w  § 6 ust.1.

§ 9
Na  zasiłki  przeznacza  się   5  %  środków  planowanych  na  dany  okres  na  sfinansowanie  stypendiów
szkolnych.

§ 10
Zasiłki przyznaje się do wyczerpania środków, o których mowa w § 9.

§  11
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.

§  12
Traci moc uchwała Nr XXX/255/05 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  z dnia 04 kwietnia 2005 r w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy i Miasta Nowogrodziec.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady
Anna Rosa


