UCHWAŁA NR 125/XXIV/12
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Miasta i Gminy Wleń
Na podstawie art. 90 f i 90 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 2. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi zamieszkałemu na terenie Miasta i Gminy Wleń,
spełniającemu kryteria, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§ 3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.).
§ 4. 1. Wysokość przyznawanego stypendium szkolnego uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie
ucznia, w szczególności, gdy występują w rodzinie czynniki określone w art. 90d ust.1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty:
1) przy dochodzie poniżej 100 zł stypendium wynosi do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
2) przy dochodzie od 101 zł do 150 zł stypendium wynosi do 150% kwoty,o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
3) przy dochodzie od 151 zł do 350 zł stypendium wynosi do 100% kwoty,o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
4) przy dochodzie od 351 zł do 456 zł stypendium wynosi 80% kwoty,o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
2. W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach uczniom spełniającym kryteria określone w ust. 1,
Burmistrz Miasta i Gminy Wleń może przyznać stypendium w kwocie wyższej niż okreslona dla poszczególnej
kategorii dochodowej, z tym że wysokość stypendium nie może przekroczyć 200 % kwoty, o której mowa jest
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
§ 5. 1. Stypendium szkolne udzielane jest w formie pieniężnej lub rzeczowej do kwot okreslonych w § 4.
2. Warunkiem wypłaty stypendium w formie pieniężnej jest udokumentowanie wydatków poniesionych na cel
edukacyjny.
§ 6. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek wnioskodawcy, o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy
lub z urzędu.
§ 7. 1. Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń, który przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie pieniężnej lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
3. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy we Wleniu wraz z dokumentami
potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
4. Termin składania wniosku o zasiłek szkolny określa art. 90e ust. 4 ustawy.
§ 8. Świadczenia z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są przelewem na wskazany
rachunek bankowy.
§ 9. 1. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli przerwał naukę w szkole, został skreślony z listy
uczniów lub ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
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2. Uczeń otrzymujący stypendium szkolne lub w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzice lub prawni
opiekunowie i dyrektor szkoły są zobowiązani zawiadomić w terminie 7 dni organ przyznający stypendium
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
3. Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania
stypendium szkolnego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.
§ 11. Traci moc uchwała nr 146/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Wleń
Katarzyna Kotołowska
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