Załącznik nr 1
do uchwały nr XXV/224/08
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia 30 maja 2008 roku

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wałbrzych
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§1
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:
1. ustawie o systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z dnia 07 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.),
2. ustawie o świadczeniach rodzinnych – rozumie się przez to ustawę z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r.,
nr 139, poz. 992 ze zm.),
3. ustawie o pomocy społecznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r., nr 64, poz. 593 ze zm.),
4. kryterium dochodowym – rozumie się przez to „kryterium dochodowe osoby samotnie
gospodarującej” lub „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” określone w art. 8
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej,
5. kwocie zasiłku rodzinnego – rozumie się przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
6. uczniu - należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy
o systemie oświaty.
7. miejscu zamieszkania - rozumie się przez to miejsce stałego pobytu w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego;
8. stypendium szkolnym – rozumie się przez to stypendium szkolne socjalne określone
w ustawie o systemie oświaty;
9. zasiłku szkolnym – rozumie się przez to zasiłek szkolny socjalny określony w ustawie
o systemie oświaty,
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10. dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie – rozumie się przez to dochód, o którym
mowa w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.
§2
Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniowi jako stypendium
szkolne lub jako zasiłek szkolny.
Rozdział 2
Zakres i formy pomocy
§3
Stypendium szkolne będzie udzielane uczniom w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym: wyrównawczych, sportowych, muzycznych, komputerowych, artystycznych,
turystycznych, nauce języków obcych itp., wykraczających poza zajęcia realizowane
w szkole w ramach planu nauczania,
2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach organizowanych
poza szkołą, w tym udział w kursach nauki języków obcych, nauki pływania, nauki
prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeżeli jest to wymagane przez szkołę,
w kursach komputerowych,
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
współorganizowanych przez szkołę poza jej siedzibą np. wyjście całej klasy do kina,
teatru lub na inną imprezę, wyjazd dzieci danej klasy na tzw. zieloną szkołę
lub wycieczkę szkolną,
4. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników,
przyborów szkolnych, stroju sportowego (dres, koszulki, obuwie), kaset i płyt CD
wykorzystywanych do nauki, zakup wymaganych przez szkołę materiałów na zajęcia
lekcyjne i pozalekcyjne itp.
§4
Stypendium szkolne dla uczniów szkół, oprócz form wymienionych w § 3 może być
udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym: koszty transportu do i ze szkoły
środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w internacie, bursie, na stancji.
§5
Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli
udzielenie stypendium w formach określonych w § 3 lub § 4 niniejszej uchwały nie jest
celowe lub jest niemożliwe.
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Rozdział 3
Zasady przyznawania stypendium szkolnego
§6
Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:
1. zamieszkują na terenie Gminy Wałbrzych,
2. realizują obowiązek szkolny, nauki lub do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
3. znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a miesięczna wysokość dochodu na osobę
w ich rodzinach nie jest większa, niż kwota kryterium dochodowego.
§7
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:
1. złożenie przez rodzica, prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły
do której uczęszcza uczeń wniosku o przyznanie stypendium.
2. dołączenie do wniosku zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej lub dokumentów albo zaświadczeń właściwych organów
potwierdzających sytuację rodzinną i materialną ucznia, umożliwiających określenie
miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, w miesiącu poprzedzającym złożenie
wniosku, a w przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony w § 9,
w miesiącu złożenia wniosku.
§8
Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w § 7 niniejszej uchwały składa się
w terminie do 15 września danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego w Urzędzie Miejskim
w Wałbrzychu.
§9
W uzasadnionych przypadkach, gdy sytuacja dochodowa rodziny uległa pogorszeniu
polegającemu na obniżeniu dochodu na osobę w rodzinie ucznia, co najmniej do kwoty
obowiązującego kryterium dochodowego (np. na skutek zmiany sytuacji prawnej ucznia lub
członków jego rodziny pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
tj. urodzenia się lub śmierci członków rodziny utraty przez nich pracy albo świadczenia
rentowego itp.), wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie
terminu, o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały. Stypendium szkolne przyznaje się
wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek.
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§ 10
W przypadku otrzymania stypendium wnioskodawca dokumentuje wykorzystanie stypendium
na cele edukacyjne oraz przedstawia dokumenty potwierdzające dokonanie wydatków,
na każdorazowe żądanie tut. Urzędu.
Rozdział 4
Wysokość stypendium szkolnego socjalnego
§ 11
W zależności od dochodu na osobę w rodzinie, wysokość stypendium szkolnego socjalnego
ustalana jest zgodnie z n/w zasadami:
1. przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 40% do 100% kwoty kryterium
dochodowego stypendium ustala się w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych,
zawierającej się w przedziale od 80% do 150% kwoty zasiłku rodzinnego
2. przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie niższym, niż 40% kwoty kryterium
dochodowego, stypendium ustala się w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych,
zawierającej się w przedziale od 80% do 200% kwoty zasiłku rodzinnego.
Rozdział 5
Zasady przekazywania stypendium
§ 12
1. Stypendium przyznane w formie, o której mowa w § 3, będzie przekazywane uczniom
za pośrednictwem szkół uczniów, przez dokonanie zakupu lub częściową (całkowitą)
refundację kosztów poniesionych przez ucznia.
2. Stypendium przyznane w formie, o której mowa w § 4 i 5, będzie przekazywane
uczniom bezpośrednio przez Urząd Miejski w Wałbrzychu.
§ 13
Środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przyznaną formą podlegają zwrotowi.
§ 14
Stypendium wstrzymuje się lub cofa w następujących przypadkach:
1. zaprzestania przez ucznia realizowania obowiązku szkolnego lub nauki,
2. zawieszenia w prawach ucznia,
3. skreślenia z listy uczniów,
4. zmiany miejsca zamieszkania na zlokalizowane poza terenem Gminy Wałbrzych,
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5. zwiększenia dochodu na osobę w rodzinie ucznia, ponad kwotę obowiązującego
kryterium dochodowego.
Rozdział 6
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 15
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego tj. zdarzenia nagłego i wcześniej
nieprzewidywalnego spowodowanego czynnikiem zewnętrznym, powodującym negatywne
skutki dla osoby (ucznia lub członka jego rodziny pozostającym z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym) nim dotkniętej np. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego, pożar,
powódź, klęska żywiołowa lub inny nieszczęśliwy wypadek.
§ 16
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych
we wniosku (zaświadczenie z policji, straży pożarnej, lekarskie, dokument USC, inne), składa
się w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w terminie do dwóch miesięcy od zaistnienia
zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
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