
                                UCHWAŁA  Nr  XVII/133/05                            
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim 

z dnia 17 marca 2005 roku 
 

 
w sprawie: regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

                  socjalnym. 

 
 

 

Na podstawie art.90f w związku z art.90c ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (Dz.U.  z 2004r. Nr 256 poz.2572 ze zm.)  

 

uchwala się, co następuje: 

 

 

§1. Uchwala się „Regulamin udzielania świadczeń pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Bytom Odrzański”, 

zwany w dalszej części uchwały „regulaminem”.  

 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§2. Regulamin określa: 

1) sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego, 

2) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 

3) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.  

 

§3. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są 

przyznawane zamieszkałym na terenie gminy Bytom Odrzański uczniom szkół 

wymienionych w art.90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty. 

 

 

Rozdział II 

Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego 
 

§4. Wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym wynosi miesięcznie:  

1) do 150% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (zapis w art.90d  ust.7 ustawy 

o systemie oświaty), 

 

2) do 200% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli: 

- miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż 

kwota, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  

o pomocy społecznej (zapis w art.90d  ust.7 ustawy o systemie oświaty), 
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- w rodzinie ucznia występuje m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka  

i długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest 

niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (zapis w art.90d  ust.1 ustawy o systemie 

oświaty). 

 

§5. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż 

miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu §4.  

 

§6. Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycie 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, w tym o charakterze edukacyjnym,  

3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, 

4) świadczenia pieniężnego. 

 

Rozdział III 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 
 

§7. Pisemny wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie 

Miejskim w Bytomiu Odrzańskim. 

 

§8. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §6 ust.1 jest realizowane 

poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na 

rachunek bankowy podmiotu organizującego te zajęcia. 

 

§9. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §6 ust.2, jest 

udzielane poprzez: 

1) refundację kosztów zakupu podręczników, ćwiczeń, zeszytów, przyborów 

szkolnych itp., 

2) zapłatę za podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, przybory szkolne itp. przelewem na 

rachunek sprzedawcy. 

 

§10. Stypendium szkolne przewidziane w §6 ust.3 jest udzielane poprzez: 

1) zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza 

miejscem zamieszkania ucznia, 

2) dofinansowanie kosztów zamieszkania i wyżywienia w miejscowości położenia 

szkoły. 

 

§11. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego, przewidzianej w §6 

ust.4, jest wypłacane w formie przelewu na konto bankowe lub w formie gotówkowej 

w kasie Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim. 
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Rozdział IV 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 
 

§12. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo  

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

 

§13. Pisemny wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie 

Miejskim w Bytomiu Odrzańskim. 

 

§14. Zasiłek szkolny przyznawany jest jednorazowo w formie świadczenia 

pieniężnego. 

 

ROZDZIAŁ V 

Postanowienia końcowe 
 

§15. 1. W celu realizacji zadań określonych w niniejszym regulaminie Burmistrz 

Miasta i Gminy może powołać Komisje Stypendialną. 

 

2. W skład Komisji Stypendialnej mogą wchodzić: 

1) pracownik ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim  – 

Przewodniczący Komisji, 

2) pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim, 

3) przedstawiciel Zespołu Szkół w Bytomiu Odrzańskim. 

  

3. Do zadań Komisji będzie należało m.in.: 

1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne, 

2) wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych, 

3) opiniowanie wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego – ustalenie  

autentyczności zdarzenia losowego. 

 

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

 

§17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 

roku. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

(-) Andrzej Chmielewski 

 

 

 

 


