
Projekt

z dnia  18 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. 
Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z 2016 r., poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668, poz. 1010), Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 

uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim Nr X/169/07 z dnia 20 czerwca 2007 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego oraz zmieniająca ją uchwała Nr 
XXXVIII/687/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia .................... 2016 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA 
UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako: 

- stypendium szkolne, 

- zasiłek szkolny.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 2. 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium 
szkolne nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. 

2. Określa się miesięczną wysokość stypendium szkolnego w zależności od dochodu przypadającego na osobę 
w gospodarstwie domowym: 

- przy dochodzie poniżej 100 zł - do 160% 

- przy dochodzie od 100 zł do 200 zł - do 125% 

- przy dochodzie powyżej 200 zł - do 100% 

kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych, wyrażonej w liczbach całkowitych.

3. W przypadku gdy liczba osób spełniających kryteria, o których mowa w ust 2, jest większa niż kwota 
środków do rozdysponowania na stypendia, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający 
następujące kryteria: 

a) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, 

b) w rodzinie występują następujące okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba lub ciężka 
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, niepełna 
rodzina, wystąpienie zdarzenia losowego, alkoholizm, narkomania.

§ 3. 1. Stypendia szkolne są przyznawane na okresy w przypadku: 

1) uczniów - od września do czerwca w danym roku szkolnym, 

2) słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów 
pracowników służb społecznych - od października do czerwca w danym roku szkolnym.

2.  Jeżeli forma stypendium tego wymaga stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż 
miesięczne lub jednorazowo. 

3.  W przypadku ucznia lub słuchacza kończącego naukę, ostatnie stypendium szkolne wypłaca się za miesiąc, 
w którym ukończył on naukę.

§ 4. 1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację materialną ucznia 
i jego rodziny, oraz inne okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

2.  Informacje o kryteriach, o których mowa w § 2 ogłasza się na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku z następujących form: 
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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) zakupu podręczników i innych pomocy naukowych lub innej pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

2.  Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli udzielone 
stypendium w formach, o których mowa w ust. 1, pkt 1 i 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
także w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów - 
udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 nie jest celowe. W tej sytuacji świadczenie pieniężne 
może być wypłacone na podstawie oświadczenia rodzica lub ucznia pełnoletniego, potwierdzającego poniesione 
koszty w zakresie form określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 3. 

3.  Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
w Piotrkowie Trybunalskim. 

2.  Szczegółowy wzór wniosku określa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie 
Trybunalskim.

§ 7. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

2. Zdarzenia losowe uzasadniające przyznanie zasiłku szkolnego obejmują w szczególności: 

1) śmierć jednego lub obojga rodziców (opiekuna prawnego); 

2) klęskę żywiołową; 

3) ciężką chorobę członka rodziny, która wymaga ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych; 

4) utratę pracy przez oboje rodziców; 

5) inne zdarzenia losowe, mające negatywny wpływ na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny.

3.  Zasiłki szkolne przyznaje się w wysokości i formie uwzględniającej kryterium dochodowe określone 
w § 8 ust. 1 oraz zdarzenia losowe, o których mowa w ust. 2. 

4.  Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych 
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku, 
niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

§ 8. 1. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność 
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

2. Określa się jednorazową wysokość zasiłku szkolnego w zależności od dochodu przypadającego na osobę 
w gospodarstwie domowym uprawnionego: 

- przy dochodzie do 350 zł - do 100% 

- przy dochodzie powyżej 350 zł do 500 zł - do 75% 

- przy dochodzie powyżej 500 zł - do 65% 

kwoty zasiłku rodzinnego, stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wyrażonej w liczbach całkowitych.

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 
w Piotrkowie Trybunalskim. 

2.  W postępowaniu o przyznanie zasiłku szkolnego stosuje się zasady jak przy przyznawaniu stypendium 
szkolnego.

§ 10. W wszelkich sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
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Uzasadnienie
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego podyktowane jest koniecznością zweryfikowania 
i uaktualnienia dotychczasowego regulaminu w związku z przekazaniem realizacji tego zdania do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. Przyjęcie uchwały jest wykonaniem obowiązku zawartego 
w art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.)
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