UCHWAŁA NR XVI/157/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 19 listopada 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 90f ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.),
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Przyjąć Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIII/495/2005 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 26 kwietnia
2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Mikołowa.
§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Załącznik do uchwały Nr XVI/157/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 listopada 2019 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Mikołów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa:
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 – rozumie się przez to miesięczną wysokość dochodu na osobę
w rodzinie o której mowa art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2) kwocie zasiłku rodzinnego – rozumie się przez to kwotę, o której
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczenia rodzinnych,

mowa

3) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty,
4) rodzinie – rozumie się przez to członków rodziny, o których mowa w art. 6 pkt 14 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 3. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90d ust. 12 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 4. 1. Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do otrzymania
uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi:
a) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie wyższym niż 50 % kwoty kryterium
dochodowego, miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć 140 % kwoty zasiłku
rodzinnego,
b) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie równym lub niższym niż 50 % kwoty kryterium
dochodowego, miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć 190 % kwoty zasiłku
rodzinnego,
2. W przypadku, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe,
miesięczną kwotę stypendium zwiększa się o 10 % kwoty zasiłku rodzinnego o którym mowa
w § 2 pkt 2 Regulaminu.
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Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego
§ 5. 1. Stypendium szkolne udziela się uczniom 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 szczególności: zajęcia
językowe, sportowe, artystyczne, informatyczne, specjalistyczne, zielone szkoły, wycieczki
szkolne, wyjścia (wyjazdy) do kin, teatrów lub inne imprezy organizowane przez szkołę, a także
innych kosztów związanych z celami edukacyjnymi, a obejmujących w szczególności koszty
zakupu podręczników, artykułów szkolnych, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek
niezbędnych do procesu edukacyjnego, programów i sprzętu komputerowego, przyborów
szkolnych, obuwia sportowego i stroju gimnastycznego, stroju galowego i niezbędnego do
realizacji nauki zawodu,
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy kolegiów pracowników służb
społecznych, w tym opłat za internat, bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do
szkoły i z powrotem,
3) świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium
w formach o których mowa w pkt 1 lub 2 w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych
nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nie jest celowe.
2. Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 6. 1. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek osób uprawnionych wskazanych w art. 90n
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także z urzędu.
2. Wniosek o stypendium szkolne składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Mikołowie.
3. Stypendium szkolne w formie, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 1) i pkt 2), realizowane jest
w oparciu o przedłożone dowody potwierdzające poniesione w danym roku szkolnym koszty, jako
całkowita lub częściowa ich refundacja.
4. Wypłata stypendium szkolnego następuje poprzez przekazanie środków finansowych na
wskazane we wniosku konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany we wniosku adres.
Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 7. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek osób uprawnionych wskazanych w art. 90n
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także z urzędu.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.
3. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołowie.
4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiąca od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
5. Wystąpienie zdarzenia losowego powodujące trudną sytuację materialną powinno być
udokumentowane.
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6. We wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy wskazać uzasadnienie i pożądaną formę
pomocy, która może mieć charakter świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub formę pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
7. Realizacja zasiłku szkolnego w formie pieniężnej następuje poprzez przekazanie środków
finansowych na wskazane we wniosku konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany we
wniosku adres.
Rozdział 6.
Przepisy końcowe
§ 8. 1. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne przyznaje się w ramach środków finansowych
przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa i budżetu Gminy Mikołów.
2. Wzór wniosku o stypendium szkolne i zasiłek szkolny zostaną ustalone zarządzeniem
Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XVI/157/2019
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 19 listopada 2019 r.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rada Miejska
Mikołowa uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy.
Zgodnie z art. 90p cytowanej ustawy udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym jest zadaniem własnym gminy.
Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwiania pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej
ucznia. Regulamin winien określać sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy
w jakich udziela się stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz
tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
Podjęcie nowej uchwały wynika z konieczności dostosowania zapisów dotychczasowego
regulaminu wprowadzonego dnia 26 kwietnia 2005 r. uchwałą nr XXXIII/495/2005 w sprawie
przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Mikołów, do aktualnego stanu prawnego.
Dokonano zmiany w zakresie sposobu ustalania wysokości stypendium szkolnego. Zmiana
uchwały ma na celu zapewnienie przejrzystości i czytelności przyznawanych świadczeń.
W związku z powyższym podjęcie uchwały zgodnie z przedłożonym projektem jest zasadne.
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