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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 6.059.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 4 czerwca 2019 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty 
(t. j. Dz. U. 2018 poz. 1457 ze zm.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice, zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 25.193.2012 z dnia 30 października 
2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr 6.059.2019
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 4 czerwca 2019 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Krzepice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Krzepice określa:

1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

2. formy udzielania stypendium szkolnego;

3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4. tryb i sposób udzielenia zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.),

2. uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy zamieszkujące na 
terenie gminy Krzepice,

3. kryterium dochodowym – rozumie się przez to dochód na osobę w rodzinie
w wysokości, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),

4. zasiłku rodzinnym – rozumie się przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220).

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3. 1. Wysokość stypendium szkolnego ustalana jest indywidualnie i uzależniona jest od dochodu 
na osobę w rodzinie oraz występowania w rodzinie innych okoliczności o których mowa w art. 90d 
ust. 1 ustawy, przedstawionych we wniosku. 

2. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego stanowią niżej określone kwoty:

a) przy dochodzie do 50% kryterium dochodowego – od 100% do 180% zasiłku rodzinnego;

b) przy dochodzie powyżej 50% kryterium dochodowego – od 80% do 100% zasiłku rodzinnego;

3. W przypadku występowania w rodzinie ucznia dwóch lub więcej okoliczności, o których mowa 
w art. 90d ust. 1 ustawy, miesięczna wysokość stypendium może zostać zwiększona
o 20% zasiłku rodzinnego.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom 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 realizowanych  poza szkołą, w tym: językowe, sportowe, muzyczne, plastyczne, wyjazdy 
edukacyjne realizowane przez szkołę m.in.: wyjazdy do kina, teatru, na basen, na wycieczki szkolne, 
inne poszerzające wiedzę ucznia;
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2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: podręczników, 
przyborów szkolnych, pomocy naukowych oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem 
edukacyjnym ucznia;

3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania w przypadkach określonych w art. 90d ust. 4 ustawy;

4. świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art.90d ust. 5 ustawy.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 5. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Miejskim w Krzepicach, 
ul. Częstochowska 13.

§ 6. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie, którzy zamieszkują na terenie gminy Krzepice.

§ 7. Stypendium może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

§ 8. 1. Stypendium udzielone w formie określonej w § 4 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu realizowane 
jest poprzez refundację poniesionych przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia 
wydatków do kwoty przyznanego stypendium. Refundacja nastąpi po przedłożeniu dowodów 
potwierdzających poniesione wydatki, w szczególności umów sprzedaży, imiennych: faktur, 
rachunków, dowodów zapłaty, biletów miesięcznych oraz zaświadczeń ze szkoły.

2. Stypendium wypłacane będzie w terminach:

a) do 31 grudnia – za okres od września do grudnia;

b) do 15 lipca – za okres od stycznia do czerwca.

§ 9. Stypendium szkolne będzie wypłacane w kasie Urzędu Miejskiego w Krzepicach lub 
przelewem na rachunek bankowy rodziców (opiekunów prawnych) ucznia  lub pełnoletniego ucznia.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 10. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia 
losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.

§ 11. Zasiłek szkolny będzie wypłacany w kasie Urzędu Miejskiego w Krzepicach lub przelewem 
na rachunek bankowy rodziców (opiekunów prawnych) ucznia  lub pełnoletniego ucznia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90f ustawy o systemie oświaty rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Uchwałę Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzepice podejmuje się w
związku z koniecznością dostosowania obowiązującej uchwały do aktualnie obowiązujących
przepisów prawa i doprecyzowania do potrzeb uczniów.

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym
gminy w związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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