
 
Uchwała Nr XI/48/07 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 
z dnia 28 września 2007r. 

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 

 
Na podstawie art 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 
2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się: 
regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy i Miasta Pyzdry. 

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 

§ 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  

Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane 
zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Pyzdry uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 
ustawy o systemie oświaty. 

Rozdział II. Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego. 

§ 3  

1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa kwota 
wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej przy zaistnieniu przesłanek 
wskazanych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

2. Ustala się następujące grupy dochodowe: 
- dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 140, 00 zł ( I grupa) 
- dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 140,00 zł i nieprzekraczający 240,00 
zł ( II grupa) , 
- dochód miesięczny na członka rodziny wyższy niż 240 zł i nieprzekraczający 351,00 zł ( III 
grupa). 

3. Stypendium w pełnej wysokości wynosi- 128,00 zł. 
4. Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi: 

- przy I grupie – 80% 
- przy II grupie – 60% 
- przy III grupie – 40% 
stypendium w pełnej wysokości. 

§ 4  



1. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub 
jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3. 

2. Wysokość stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie może w danym roku szkolnym przekroczyć 
1.280,00 zł, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – kwoty 1.024,00 zł. 

§ 5  

 
Stypendium szkolne może być udzielone 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 udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, 
3. Pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, 
4. Świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego co kwartał w okresie zajęć szkolnych. 

Rozdział III. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego. 

§ 6 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy i Miasta Pyzdry. 

§ 7 

Burmistrz upoważnia imiennie pracownika odpowiedzialnego do opiniowania oraz przyznawania 
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

§ 8 

1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt 1 jest realizowane przez zapłatę należności 
za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu zajęcia te 
organizującego. 

2. Stypendium szklone w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 pkt 2, jest udzielane poprzez 
dostarczenie uczniowi za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza podręczników bądź pomocy 
edukacyjnych wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę. 

3. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot części lub całości 
kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia 
albo poprzez dofinansowania kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób 
przekazywania stypendium wnioskodawca uzgadnia z osobą przyznającą stypendium. 

4. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 4 wypłacane jest po zakończeniu każdego kwartału, do 
dnia 15 – go miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. 

5. Stypendia szkolne przypadające do wypłaty w IV kwartale roku zostaną wypłacone do dnia 15 
grudnia. 

Rozdział IV. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

§ 9  

Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę i Miasto 
Pyzdry w trybie art.90 ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 

§ 10  
1. Zasiłki szkolne przyznawane są w związku ze zdarzeniami losowymi, a w szczególności: 



- śmierć rodzica lub opiekuna, 
- znaczne szkody wyrządzone w lokalu, budynku mieszkalnym, przy zdarzeniach takich jak: 
pożar, huragan, zalanie, 
- długotrwała choroba ucznia powodująca konieczność rehabilitacji. 

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 5- krotnego zasiłku rodzinnego. 

§11 

1. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio zapis rozdziału 2 i 3 niniejszego 
regulaminu. 

2. Zasiłek szkolny przyznaje się po dokonaniu oceny sytuacji materialnej i rodzinnej. 

Rozdział V. Postanowienia końcowe. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.  

 
      Burmistrz  
   Gminy i Miasta  
Krzysztof Strużyński  


