UCHWAŁA NR IV/23/2018
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodawa
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o Samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. 2018 poz. 994 ze zm.) oraz art. 90f w zw. z art. 90d oraz art. 90e ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie
oświaty(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2198 ze zm.) Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Kłodawa, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Uchyla się Uchwałę NR XLV/281/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Kłodawa oraz upoważnienia dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do prowadzenia postępowań
w sprawach dotyczących świadczeń materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie oświaty.(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dn. 15 października 2013 r.)w
części dotyczącej regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały oraz uchwałę NR XXXII/188/2016 Rady
Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodawa (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego
z dnia 9 stycznia 2017r.) poz. 369).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński
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Uzasadnienie
Podjęcie nowej uchwały jest podyktowane potrzebą zweryfikowania i dostosowania dotychczasowego regulaminu
z dnia 23 sierpnia 2013 r. przyjętego uchwałą nr XLV/281/2013 Rady Miejskiej w Kłodawie
(Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego z 2013, poz. 5576) do obowiązujących przepisów.
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Załącznik nr 1 do uchwały IV/23/2018
z 21 grudnia 2018 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Kłodawa
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1.
Regulamin określa formy i sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, tryb i sposób
udzielania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.
§ 2.
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);
2) kryterium dochodowym – rozumie się przez to miesięczną kwotę dochodu na osobę
w rodzinie, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1769 ze zm.);
3) zasiłku rodzinnym – rozumie się przez to 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 2017r. poz. 1952 ze zm.)
4) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć wysokość dochodu na
osobę w rodzinie ustaloną na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12
marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. 2017r. poz. 1769 ze zm);
5) rodzinie – rozumie się przez to osoby spokrewnione pozostające w faktycznym
związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
§ 3.
Do ubiegania się o pomoc materialną uprawnieni są wszyscy uczniowie lub słuchacze
którzy spełniają następujące kryteria:
1) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Kłodawa;
2) miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwot określonych w art. 90d
ust. 1, ust. 7 i ust. 8 ustawy o systemie oświaty;
3) rodzina ucznia znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, gdy w rodzinie występuje:
a) bezrobocie,
b) niepełnosprawność,
c) ciężka lub długotrwała choroba,
d) wielodzietność,
e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
f) alkoholizm lub narkomania,
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g) niepełność rodziny,
h) sytuacja o charakterze zdarzenia losowego
Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym składa się w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Poznańska 1.
Rozdział 2.
Stypendia szkolne
§ 5.
1. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego i nie
może przekraczać miesięcznie 200% tej kwoty.
2. Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od miesięcznego dochodu na
osobę w rodzinie ucznia oraz okoliczności wskazanych w § 3 ust. 3 i wynosi
miesięcznie:
Grupy
Miesięczny dochód na
Wysokość stypendium szkolnego
dochodowe
członka rodziny ucznia w zł.
I grupa
0-300
Do 200 % zasiłku rodzinnego
II grupa
300,01 – 400,00
Do 160 % zasiłku rodzinnego
III grupa
400,01 – 450,00
Do 140 % zasiłku rodzinnego
450,01 - do kwoty o której
IV grupa
mowa w art. 8.1.2 ustawy o
Do 120 % zasiłku rodzinnego
pomocy społecznej
§ 6.
Stypendium szkolne udzielane jest 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, w tym:
a) językowe,
b) sportowe,
c) muzyczne,
d) plastyczne,
e) wyjazdy edukacyjne realizowane przez szkołę m.in.: wyjazdy do kina, teatru, na
basen, na wycieczki szkolne,
f) inne poszerzające wiedzę ucznia;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu:
a) podręczników,
b) książek popularno -naukowych,
c) przyborów szkolnych i innych pomocy i przyrządów naukowych lub wyposażenia
szkolnego,
d) obuwia i stroju gimnastycznego, kostiumu kąpielowego i innych akcesoriów
niezbędnych na zajęcia basenowe,
e) komputera, laptopa, tabletu, drukarki, programów edukacyjnych i akcesoriów
komputerowych, oprogramowania dostępu do Internetu;
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3)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty, w tym:
a) dojazdu do szkoły,
b) zakwaterowania poza miejscem zamieszkania,
c) opłat za szkołę;
d) świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy
o systemie oświaty.
§ 7.
1. Stypendium szkolne będzie wypłacane jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów
udokumentowanych zakupów i opłat.
2. Stypendium szkolne wypłacane będzie w terminach:
1) do 31 grudnia - za okres od września do grudnia;
2) do 15 lipca - za okres od stycznia do czerwca:
3) wypłata środków przyznanych w ramach stypendium przekazywana będzie przelewem
na podany we wniosku rachunek bankowy lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego
w Kłodawie;
Rozdział 3.
Zasiłek szkolny
§ 8.
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym może być:
1) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego;
2) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny
ucznia;
3) klęska żywiołowa (np. pożar, powódź);
4) choroba ucznia.
2. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków
zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.
3. Wypłata środków przyznanych w ramach zasiłku szkolnego przekazywana będzie
przelewem na podany we wniosku rachunek bankowy lub gotówką w kasie Banku
Spółdzielczego w Kłodawie.
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