
Projekt

z dnia  15 marca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU

z dnia .................... 2016 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515 zm. Dz. U z 2016 poz. 1890) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 , zm. Dz. U z 2016 r. poz. 35 , poz. 64) Rada Miejska Brzegu, uchwala, co 
następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/263/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie: 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Miasto Brzeg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej Brzegu

z dnia .....................

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

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, zm.  Dz. U z 2016 r. poz. 35, poz. 64),

2) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz.163, zm. Dz. U. z 2015r. poz. 693, poz. 1045, poz. 1058, poz. 
1240, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1830),

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114, zm. Dz. U z 2015r. poz. 643, poz. 995,
poz. 1217, poz. 1238, poz. 1240, poz. 1268, poz. 1302, poz. 1359, poz. 1830),

§ 2. Na zasadach określonych niniejszym regulaminem, pomoc materialna o charakterze socjalnym,
w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, przysługuje osobom wymienionym
w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, zwanym dalej „uczniami”, zamieszkałym na terenie Gminy 
Brzeg.

§ 3. 1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

1) jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi nie więcej niż 30% kwoty,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, uczniowi przysługuje stypendium szkolne 
miesięcznie w wysokości 110% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych,

2) jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi powyżej 30% i nie więcej niż 60% 
kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, uczniowi przysługuje stypendium 
szkolne miesięcznie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych,

3) jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi powyżej 60% nie więcej
niż 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, uczniowi przysługuje 
stypendium szkolne miesięcznie w wysokości 90% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych.

2. Wysokość stypendium szkolnego, określona na podstawie ust. 1 zwiększa się o 10% kwoty, o której 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia
co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 90d ust 1 ustawy o systemie oświaty.

§ 4. Stypendium szkolne udziela się w następujących formach:

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,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,  w tym w szczególności zakupu podręczników, słowników, 
atlasów, pomocy dydaktycznych oraz przyborów szkolnych związanych z zajęciami szkolnymi,
w szczególności tornistrów, zeszytów, bloków i innych materiałów piśmiennych, zakupu strojów 
sportowych, koniecznych do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach sportowych,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, o których mowa
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w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w szczególności kosztów przewozu lub kosztów 
zakwaterowania,

4) świadczenia pieniężnego - w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

§ 5. W zależności od formy przyznania, stypendium udzielane jest poprzez:

1) dokonanie całkowitej lub częściowej zapłaty za udział w zajęciach edukacyjnych, o których mowa
w §4 pkt 1 - przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego te zajęcia bądź całkowity
lub częściowy zwrot poniesionych kosztów po przedstawieniu w szkole, a w przypadku ucznia szkoły, dla 
której organem prowadzącym nie jest Gmina Brzeg - po przedstawieniu organowi przyznającemu 
stypendium dowodów zapłaty (rachunków, faktur bądź innych dokumentów potwierdzających poniesienie 
wydatku), przelewem na konto osoby uprawnionej do odbioru świadczenia (rodzica, opiekuna prawnego 
lub pełnoletniego ucznia) lub gotówką,

2) dokonanie zakupu i przekazanie rzeczy, o których mowa w §4 pkt 2 uprawnionemu do stypendium,
za pośrednictwem szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg lub zwrot kosztów zakupów 
rzeczowych, o których mowa w §4 pkt. 2, po przedłożeniu w szkole, a w przypadku ucznia szkoły, dla 
której organem prowadzącym nie jest Gmina Brzeg – po przedstawieniu organowi przyznającemu 
stypendium dowodów zakupu (rachunków, faktur bądź innych dokumentów potwierdzających poniesienie 
wydatku), przelewem na konto osoby uprawnionej do odbioru świadczenia (rodzica, opiekuna prawnego 
lub pełnoletniego ucznia) lub gotówką,

3) dokonanie całkowitej lub częściowej zapłaty za usługi, o których mowa w §4 pkt 3 - przelewem na konto 
podmiotów realizujących te usługi bądź całkowity lub częściowy zwrot poniesionych kosztów,
po przedstawieniu organowi przyznającemu stypendium dowodów zapłaty (rachunków, faktur bądź innych 
dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku), przelewem na konto osoby uprawnionej do odbioru 
świadczenia (rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia) lub gotówką,

4) przekazanie świadczenia pieniężnego o którym mowa w §4 pkt 4 - przelewem na konto bankowe osoby 
uprawnionej do odbioru świadczenia (rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia)
lub gotówką.

§ 6. 1. Zasiłek szkolny w formach określonych w art. 90 e ust. 2 ustawy o systemie oświaty przyznaje się na 
wniosek lub z urzędu.

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego powinien zwierać dokumenty potwierdzające przejściowe 
pogorszenie sytuacji materialnej, opis zdarzenia losowego oraz wnioskowaną formę zasiłku.

§ 7. Wysokości zasiłku szkolnego ustalana jest indywidualnie, w zależności od skutków zdarzenia 
losowego i pogorszenia się sytuacji materialnej.

§ 8. Przy udzielaniu zasiłku szkolnego odpowiednie zastosowanie mają zapisy §5 niniejszego Regulaminu.

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego oraz wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się
w Urzędzie Miasta w Brzegu.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego 
określa Burmistrz Brzegu w drodze zarządzenia.
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