
 

 

UCHWAŁA NR VIII/40/15 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 27 kwietnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, 

z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 

poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, 

poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, 

Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,  

poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127,  

poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149,  

poz. 887 i Nr 205, poz.1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, 

poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146  

i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/215/08 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 listopada 2008 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Dzierżoniowa (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2009 r. Nr 3, poz. 69) 

zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/229/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego 

z 2009 r. Nr 29, poz. 689). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Wiczkowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2015 r.

Poz. 1965



Załącznik do Uchwały Nr VIII/40/15 

Rady Miejskiej Dzierżoniowa 

z dnia 27 kwietnia 2015 r. 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

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

zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, w tym: 

1) sposób ustalania 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 którym 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.  

poz. 163), 

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

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, 

3) stypendium - należy rozumieć stypendium szkolne, 

4) ustawie - należy rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.), 

5) uczniu - należy rozumieć odpowiednio ucznia, wychowanka, słuchacza w rozumieniu ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

6) zasiłku - należy rozumieć zasiłek szkolny, 

7) zasiłku rodzinnym - należy rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114). 

Rozdział 2. 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 3. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące 

kryteria: 

1) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów i nie otrzymują innego stypendium 

o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem art. 90d ust. 13 ustawy, 

2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej, w szczególności gdy w rodzinie występuje jeden lub kilka czynników wskazanych w art. 90 d 

ust. 1 ustawy. 

2. Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania uzależniona 

jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz okoliczności zawartych w ust. 1 pkt. 2 i wynosi: 

1) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie od 40 % do 100 % kryterium dochodowego, stypendium 

ustala się w kwocie, zawierającej się w przedziale od 80 % - 150 % kwoty zasiłku rodzinnego, 

2) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie niższym niż 40 % kwoty kryterium dochodowego, 

stypendium ustala się w kwocie, zawierającej się w przedziale od 100 % - 200 % kwoty zasiłku rodzinnego. 
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Rozdział 3. 

Formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 4. 1. W zależności od potrzeb uczniów stypendium udziela się w następujących formach: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza 

zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w: 

a) wyrównawczych zajęciach edukacyjnych wynikających z potrzeb wyrównywania braków edukacyjnych, 

b) innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjazdy do kina, na wycieczki szkolne, 

zielone szkoły, dodatkowe zajęcia edukacyjne itp. 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 

szkołą, w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć  

na basenie i innych, 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup: 

a) przyborów szkolnych np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, bloki 

rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty itp. 

b) podręczników, lektur szkolnych, opracowań szkolnych, encyklopedii, słowników, poradników 

związanych z edukacja ucznia, 

c) tornistrów, strojów i obuwia sportowego, związanego z procesem edukacyjnym oraz innego 

wyposażenia, wymaganego przez szkołę np. fartuchy, rękawice ochronne, ubrania a także mundurków 

i strojów galowych, 

d) instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach 

muzycznych w formach zorganizowanych, 

e) sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych, 

f) sprzętu umożliwiającego rozwijanie zainteresowań w formach zorganizowanych, np. w kołach 

zainteresowań, 

g) komputerów, programów naukowych do tych komputerów, tuszu do drukarek itp. 

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 

obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, w tym w szczególności: 

a) zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub na stancji, 

b) transportu środkami komunikacji zbiorowej, 

c) opłat za posiłki w stołówce szkoły lub internatu, 

d) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę. 

2. Stypendium można udzielić w formie świadczenia pieniężnego zgodnie z art. 90 d ust. 5 ustawy. 

Rozdział 4. 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 5. Postępowanie w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w imieniu 

Burmistrza Dzierżoniowa, na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej Dzierżoniowa prowadzi Dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. 

§ 6. 1. Stypendium przyznawane jest na wniosek lub może zostać również przyznane z urzędu. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w formie i terminach określonych w art. 90n ustawy. 

3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. 
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§ 7. Stypendium przyznane w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt.1-4 Regulaminu realizowane jest 

poprzez refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne ucznia w okresie od 1 września do 30 czerwca 

danego roku szkolnego, a za miesiąc lipiec i sierpień, jeżeli wydatki zostały dokonane na dany rok szkolny,  

do wysokości przyznanego stypendium. 

Rozdział 5. 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 8. 1. Zasiłek może być przyznany w wysokości, o której mowa w art. 90e ust. 3 ustawy uczniowi 

znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, raz lub kilka razy 

w roku niezależnie od otrzymanego stypendium. 

2. Do ubiegania się o zasiłek uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Dzierżoniów, 

2) zaistniało zdarzenie, o którym mowa w ust. 1. 

§ 9. 1. Zasiłek przyznawany jest na wniosek lub może zostać również przyznany z urzędu. 

2. Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w formie określonej w art. 90n ustawy zgodnie z terminem 

o którym mowa w art. 90 e ust. 4 ustawy. 

3. Wniosek o którym mowa w ust. 1 składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie. 
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