
UCHWAŁA NR XXVI/206/16
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Trzcianka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 90f ustawy z dnia  7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156,  z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 
i 1010) Rada Miejska Trzcianki uchwala:

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 
zamieszkałym na terenie gminy Trzcianka

§ 1. Regulamin określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;
2) formy stypendium szkolnego;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Stypendia i zasiłki szkolne są przyznawane zamieszkałym na terenie gminy 
Trzcianka uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą, na warunkach 
przewidzianych w niniejszym regulaminie.

§ 3. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego określa kwota wynikająca z 
zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej.

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:
1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do 45% włącznie kwoty,

o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (I grupa);

2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 45% kwoty,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej i nie przekraczający tej kwoty (II grupa).
3. Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej 

wynosi:
1) przy I grupie - do 95% kwoty, określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
2) przy II grupie - do 85% kwoty, określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
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4. Wysokość stypendium szkolnego podlega zaokrągleniu do pełnych złotych tak, że 
końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, natomiast końcówkę 
kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą na os. Słowackiego 24
w Trzciance w terminach określonych w ustawie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera elementy określone w art. 90n ust. 4 
ustawy o systemie oświaty.

§ 5. 1. Stypendia szkolne realizowane będą odpowiednio poprzez refundację 
poniesionych kosztów przez wnioskodawcę wydatków na cele edukacyjne, zapłatę 
należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych, zwrot lub częściową refundację 
kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły, położonej poza miejscem 
zamieszkania ucznia albo sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zamieszkania w 
miejscowości położenia szkoły po przedłożeniu faktury, rachunku bądź  poprzez 
przedłożenie biletów imiennych wystawionych na wnioskodawcę, do wysokości 
przyznanego stypendium.

2. Przyznane stypendia szkolne, będą przekazywane przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się do Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą na os. Słowackiego 24 w Trzciance
w terminie określonym w ustawie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera elementy określone w art. 90n ust. 4 
ustawy o systemie oświaty.

3. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są
w szczególności: pożar, zalanie lub powódź, kradzież, śmierć opiekuna prawnego, 
będącego jedynym żywicielem rodziny.

4. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego jest wypłacany w formie 
przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXV/250/05 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 marca 
2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzcianka.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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