
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/360/2017 

RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA 

z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm ) 

Rada Miejska Skoczowa 

uchwala: 

§ 1. Przyjąć regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Skoczów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXII/380/2005 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Skoczów oraz zmieniająca ją uchwała Nr XI/96/2007 Rady Miejskiej Skoczowa z dnia 28 czerwca 

2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/380/2005 z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Skoczów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej Skoczowa 

 

 

Rajmund Dedio 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 września 2017 r.

Poz. 5007



Załącznik do Uchwały Nr XXXII/360/2017 

Rady Miejskiej Skoczowa 

z dnia 29 sierpnia 2017 r. 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów 

Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1.  Regulamin określa zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów, w tym: 

1) sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego, 

2) formy udzielania stypendium szkolnego, 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

§ 2.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) kryterium dochodowym – należy rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r. poz. 930 z póź. zm.),  

2)  regulaminie – należy rozumieć regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skoczów, 

3) ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1943 z póź. zm.), 

4)  uczniu – należy przez to rozumieć wszystkie osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z póź. zm.),  

5) stypendium – należy przez to rozumieć stypendium szkolne, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z póź. zm.) 

6) zasiłku – należy przez to rozumieć zasiłek szkolny, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z póź. zm.) 

7)  kwocie zasiłku rodzinnego – należy rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z póź. zm.),  

Rozdział 2. 

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO 

§ 3. 1. Wysokość stypendium szkolnego w każdym przypadku będzie ustalona indywidualnie i uzależniona 

będzie od sytuacji materialnej ucznia oraz występowania okoliczności o których mowa w art. 90d ust. 1 

ustawy. 

2. Miesięczną kwotę stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób: 

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie Miesięczna wysokość stypendium szkolnego 

do 40% kryterium dochodowego 120% kwoty zasiłku rodzinnego 

40% do 70% kryterium dochodowego 100% kwoty zasiłku rodzinnego 

70% do 100% kryterium dochodowego 80% kwoty zasiłku rodzinnego 

3. W przypadku, gdy w rodzinie występuje przynajmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art. 90d 

ust. 1 ustawy, wysokość stypendium szkolnego zwiększa się o 10%. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wysokość stypendium szkolnego może być podwyższona do 

200% kwoty zasiłku rodzinnego. 
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Rozdział 3. 

FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO 

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie: pokrycia kosztów, pomocy rzeczowej oraz 

świadczenia pieniężnego, o których mowa w art. 90d ust. 2 i ust. 5 ustawy, a ponadto uczniom, słuchaczom 

wymienionym w ust. 3 i 4, także w formie o której mowa w ust. 4 ww. ustawy. 

2. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach, o których mowa w ust. 1 

3. Finansowaniu w ramach stypendium szkolnego podlegają wydatki związane z edukacją ucznia w roku 

szkolnym, na który świadczenie zostało przyznane. 

Rozdział 4. 

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO 

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego zawierające dane, o których mowa w art. 90n 

ust. 4 ustawy składa się do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie w terminie określonym 

w art. 90n ust. 6 i 7 ustawy. 

2. Stypendia szkolne będą przyznawane decyzją administracyjną w wysokości ustalonej zgodnie z § 3 

niniejszego regulaminu. 

3. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w art. 90d ust. 2 ustawy realizowane jest poprzez 

zwrot wydatków poniesionych przez wnioskodawców po przedłożeniu dowodów potwierdzających powstanie 

i poniesienie wydatku, w szczególności: umów sprzedaży, imiennych faktur lub rachunków, dowodów zapłaty 

oraz zaświadczeń ze szkoły lub innej instytucji realizującej cele o charakterze edukacyjnym. 

4. Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, o których mowa w ust. 3 należy dostarczyć do Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Skoczowie w terminie wskazanym w decyzji przyznającej stypendium. 

5. Stypendium wypłacane jest do wysokości kwot, na które wystawiono dokumenty potwierdzające 

poniesione wydatki, nie więcej jednak niż kwota przyznanego stypendium. 

6. Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki powinny zawierać się w okresie, na który stypendium 

zostało przyznane, natomiast dopuszcza się, udokumentowane wydatki za miesiące lipiec i sierpień będą 

uwzględnione do rozliczenia stypendium przyznanego od września kolejnego roku szkolnego. 

7. Stypendia szkolne będą wypłacane w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie lub przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę. 

8. Wstrzymanie lub cofnięcie stypendium szkolnego oraz kwestie związane ze zwrotem nienależnie 

pobranego stypendium regulują przepisy, o których mowa art. 90o ustawy. 

Rozdział 5. 

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO 

§ 6. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z powodu zdarzenia 

losowego znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Za zdarzenia losowe uznaje się w szczególności: 

1) całkowitą lub częściową utratę przez rodzinę ucznia mienia wskutek powodzi, pożaru, kradzieży, klęski 

żywiołowej, 

2) inne okoliczności powodujące nagłe obniżenie dochodów rodziny ucznia lub powstanie trudnej sytuacji 

materialnej. 

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 90e ust. 3 ustawy. Przy 

ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację 

materialną rodziny ucznia. 

4. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego zawierające dane, o których mowa w art. 90n ust. 4 ustawy 

składa się do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie w terminie określonym w art. 90e 

ust. 4 ustawy. 
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5. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny zostać dołączone dokumenty poświadczające 

wystąpienie zdarzenia losowego np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie poświadczające wypadek, 

zaświadczenie wystawione przez policję (kradzież) lub straż pożarną (pożar), inne zaświadczenia i dokumenty 

właściwych instytucji i urzędów potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku. Dopuszcza się 

możliwość złożenia pisemnego oświadczenia wnioskodawcy. 

6. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 

związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 

7. Zasiłki szkolne będą wypłacane w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Skoczowie lub przelewem na 

rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę. 
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