
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/412/2017 

RADY MIASTA WISŁA 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

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

zamieszkałych na terenie Gminy Wisła 

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

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943) 

Rada Miasta Wisła  

uchwala, co następuje: 

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

na terenie Gminy Wisła, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Wisła. 

§ 3. Traci moc: 

1) uchwała Nr XXXV/271/2005 Rady Miasta Wisła z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia 

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

Gminy Wisła, 

2) uchwała Nr XXXIII/401/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały  

Nr XXXV/271/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wisła. 

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

Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Wisła 

 

 

Janusz Podżorski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2017 r.

Poz. 4261



Załącznik do Uchwały Nr XXXI/412/2017 

Rady Miasta Wisła 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

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

Gminy Wisła 

 

      § 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1)  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 1943 ze zm.), 

2)  kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), 

3)  kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.). 

§ 2. 1.  Miesięczna wysokość stypendium szkolnego zależna od dochodu na osobę w rodzinie wynosi: 

1)  przy dochodach do 50% kryterium dochodowego - 100% kwoty zasiłku rodzinnego, 

2)  przy dochodach powyżej 50% do 100% kryterium dochodowego - 80% kwoty zasiłku rodzinnego. 

2.  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 20%. 

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

200% kwoty zasiłku rodzinnego. 

§ 3. 1.  Stypendium szkolne może być udzielone w formie: 

1)  częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza realizowane w szkole w ramach planu nauczania, takich jak: 

a)  zajęcia z języka obcego, 

b)  zajęcia plastyczne, 

c)  zajęcia muzyczne, 

d)  inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą. 

2)  częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium 

wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym, 

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

a)  podręczników szkolnych, 

b)  książek i wydawnictw służących uzupełnieniu lub poszerzeniu wiedzy ucznia, 

c)  tornistrów, plecaków i toreb szkolnych, przyborów szkolnych, zeszytów i innego wyposażenia szkolnego, 

d)  stroju gimnastycznego, butów sportowych oraz dresów, 

e)  komputerów i oprogramowania, 

f)  sprzętu muzycznego, 

g)  abonamentu internetowego, 

h)  mebli edukacyjnych (np. biurko, krzesło), 

i)  okularów korekcyjnych, 
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j)  innych pomocy służących celom edukacyjnym zmniejszającym różnice i umożliwiającym pokonywanie 

barier w dostępie do edukacji. 

2.  Stypendium szkolne może być udzielone uczniom, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy także w formie 

częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów, a w szczególności: 

1)  zakwaterowania, 

2)  posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot, 

3)  dojazdu do szkoły. 

3.  Stypendium może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeśli organ przyznający stypendium 

uzna to za właściwe, na warunkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy. 

§ 4. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle 

lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle w terminie określonym w art. 90n ust. 6 i 7 ustawy. 

§ 5. 1.  Stypendia szkolne będą przyznawane w wysokości ustalonej zgodnie z § 2 niniejszego regulaminu  

i w formie ustalonej w § 3 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu jako zwrot wydatków poniesionych przez 

wnioskodawców. 

2.  Podstawę zwrotu wydatków wymienionych w §3 ust. 1 i 2 niniejszego regulaminu stanowić będą imienne 

dokumenty potwierdzające poniesienie danego wydatku, w tym przede wszystkim faktury, rachunki i inne dowody 

wpłaty potwierdzające dokonanie wpłaty w okresie, na który zostało przyznane stypendium. 

3.  Dokumenty potwierdzające dokonanie wpłaty, o których mowa w ust. 2 należy dostarczyć do Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle w terminie do 10 dnia danego miesiąca. 

4.  Stypendia szkole będą wypłacane w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle lub przelewem 

na rachunek bankowy wnioskodawcy. 

5.  Jeżeli ustalony w decyzji dzień wypłaty stypendiów szkolnych jest dniem wolnym od pracy wypłata nastąpi 

w kolejnym dniu, który będzie dniem roboczym. 

§ 6. 1.  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. 

2.  Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Wiśle lub  

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiśle w terminie zgodnym z art. 90e ust. 4 ustawy. 

3.  Zasiłek szkolny przyznany jako pomoc rzeczowa jest udzielany na zasadach określonych w § 5 ust. 1 i 2 

niniejszego regulaminu. 

4.  Realizacja zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego lub pomocy rzeczowej o charakterze 

edukacyjnym, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 nastąpi do 7 dni po otrzymaniu decyzji w tej sprawie. 

5.  Zasiłek będzie wypłacany w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiśle lub przelewem na 

rachunek bankowy wnioskodawcy.      

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 4261


		2017-07-11T10:17:10+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




