
UCHWAŁA NR 230 /2013 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

z dnia 27 czerwca 2013r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym  
( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
( Dz.U.z 2004r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz. 2703, zm. Nr 281 poz. 2781;  
Dz. U.z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 
1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227  
poz. 1658; Dz. U. 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; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216  
poz. 1370, Nr 235 poz.1618 ; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458,  
Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 
poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz.U. z 2011r. Nr 139 poz.814, Nr 149 poz.887, Nr 205 poz.1206;  
Dz.U. z 2012r.poz. 941,poz. 979) 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 159/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 7 kwietnia 2005 r. w 
sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie" opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2005 r. Nr 67, poz. 2027.  

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

 
 
 
 
 
 
 



     
Załącznik do uchwały Nr 230/2013 

     Rady Miejskiej w Jastrowiu 
     z dnia 27 czerwca 2013r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie 

  
REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTER ZE 

SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMIN Y I MIASTA  
JASTROWIE 

Rozdział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie, zwany dalej "Regulaminem" określa: 
 1) formy stypendium szkolnego, 
 2) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, 
 3) tryb i zasady udzielania stypendium szkolnego, 
 4) tryb i zasady udzielania zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

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

§ 4. 1. Realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zapewnia Miejsko 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu. 
2. Do zadań Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrowiu naleŜy w 

szczególności przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy oraz prowadzenie postępowań 
administracyjnych w sprawie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym. 

 

Rozdział II  

Formy stypendium szkolnego 

§ 5. Stypendium szkolne moŜe być udzielane 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 takŜe udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w 
szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, informatycznych, 
tanecznych, recytatorskich i innych zajęć poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia, a 
takŜe wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę, 



 2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów ponoszonych na zakup pomocy szkolnych 
lub usług o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur, 
słowników, encyklopedii, atlasów, komputerowych programów edukacyjnych, komputerów, 
instrumentów muzycznych, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na 
zajęcia wychowania fizycznego i innych uznanych za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej, 

 3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb 
społecznych, a w szczególności kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, 
zakwaterowania w bursie, internacie, 

 4) na zasadach wynikających z art. 90 d ust. 5 ustawy stypendium szkolne moŜe być udzielone 
w formie świadczenia pienięŜnego wypłaconego na cele związane z edukacją. 

Rozdział III  

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 6. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa 
kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do jednej z poniŜszych grup dochodowych: 

 
 
Lp. 

Miesięczna wysokość                  
dochodu na osobę w rodzinie 

/ w % / 

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego 
/ w %/ 

1.  Do 40% kwoty kryterium dochodowego 101%  – 200% podstawy stypendium szkolnego 
2. powyŜej 40% do 75%   81%  – 100% podstawy  stypendium szkolnego 
3. powyŜej 75% do 100 %   80%               podstawy stypendium szkolnego 

§ 7.  W decyzji o przyznaniu stypendium określa się, czy świadczenie będzie realizowane 
jednorazowo, miesięcznie, czy teŜ w innych okresach, jak równieŜ ustala się formę jego 
realizacji, termin i sposób płatności. 

Rozdział IV  

Tryb i zasady udzielania stypendium szkolnego 

§ 8. 1. Stypendium szkolne moŜe być przyznane uczniowi w sytuacji określonej w art. 90 d 
ust. 1 ustawy. 

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek podmiotów wymienionych w art. 90n 
ust.2 ustawy  lub moŜe być przyznane z urzędu ( ust.3 ustawy) 

3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejsko Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Jastrowiu w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w 
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i 
kolegiów pracowników słuŜb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego. 

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego moŜe być 
złoŜony po upływie terminu, o którym mowa w art. 90n ust. 6 i 7 ustawy  

 

 



Rozdział V  

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego 

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

2. Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek podmiotów wymienionych w art. 90n ust.2 
lub moŜe być przyznany z urzędu ( ust.3 ustawy) . 

§ 10. Zasiłek szkolny moŜe być przyznany w formie: 
 1) jednorazowego świadczenia pienięŜnego na pokrycie wydatków związanych z procesem 

edukacyjnym, 
 2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 

§ 11. Zasiłek szkolny moŜe być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezaleŜnie od 
otrzymywanego stypendium szkolnego, przy czym jego wysokość nie moŜe przekroczyć kwoty 
określonej w art. 90 e ust. 3 ustawy. 

§ 12. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy                   
Społecznej w Jastrowiu w terminie nie dłuŜszym niŜ dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

§ 13. Wypłata zasiłku szkolnego w formach określonych w § 10 Regulaminu następować 
będzie w sposób i terminach określonych w decyzji administracyjnej przyznającej pomoc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie do uchwały Nr  /2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu  
z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Jastrowie 
 

Zgodnie z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256 poz. 2572 ze zm.) rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Jastrowie , kierując 
się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności: 
 1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zaleŜności od sytuacji materialnej 

uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1; 
 2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zaleŜności od potrzeb uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy; 
 3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zaleŜności od zdarzenia losowego. 

       
Z przepisu z art. 90 d ust. 2, ust.4 i ust. 5 ww. ustawy wynika, Ŝe formą pomocy jest 

całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych ( …), forma 
rzeczowa, całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania, a jeŜeli organ uzna, Ŝe nie jest to moŜliwe, to moŜe przyznać stypendium 
szkolne w formie świadczenia pienięŜnego. 
       
  W związku z powyŜszym oraz ze zmianą wprowadzoną w wysokości dochodu na osobę  
w rodzinie z 30% do 40% kwoty kryterium dochodowego wymienionego w § 6 pkt. 1 tabeli ,  
 a takŜe upowaŜnieniem Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jastrowiu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 
o charakterze socjalnym, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały. 
 


