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UCHWAŁA NR XXIII/165/2012
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
z dnia 18 września 2012 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887,
Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 90 f, art. 90 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, 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, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157, poz. 1241,
Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r.
Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) Rada Miejska
w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Tracą moc: Uchwała Nr LXIX/305/10 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia
24 sierpnia 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 Nr 160,
poz. 2049) oraz Uchwała Nr VII/47/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 marca 2011 r.
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2011 Nr 55,
poz. 914).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Deja
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Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/165/2012
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 września 2012 r.
REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d,
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
formy stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, oraz tryb i sposób udzielania
zasiłku szkolnego
Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 2. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości środków dotacji celowej z budżetu
państwa i nie może być niższe miesięcznie niż 80 % i wyższe miesięcznie niż 200 % kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992, z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty z tym, że:
1) w przypadku rodzin, gdzie dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50 % kwoty, 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,
z późn. zm.), wysokość stypendium szkolnego ustala się w wysokości od 100 % do 200 % kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
2) w przypadku rodzin, gdzie dochód na osobę w rodzinie przekracza 50 % kwoty, 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,
z późn. zm.), wysokość stypendium szkolnego ustala się w wysokości od 80 % do 150 % kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
Rozdział 3.
Formy stypendium szkolnego
§ 3. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
w wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów,
pomocy naukowych, zakupu sprzętu i stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz
pozalekcyjne zajęcia sportowe potwierdzone odpowiednim zaświadczeniami, fakturami itp.,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów,
4) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych przez szkołę takich jak, wycieczki szkolne, wyjazdy
do kina, teatru itp.
5) stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, w przypadkach
określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
§ 4. Stypendium szkolne może być przyznawane w jednej lub kilku formach.
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Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 5. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 6. Realizacja stypendium następuje w formie refundacji uczniowi wydatków poprzez przedstawienie
imiennych dowodów zapłaty (faktury, rachunki), imiennych biletów miesięcznych oraz innych dowodów
zakupów (np. na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę, do której uczęszcza uczeń) w formie
gotówkowej lub w formie przelewu na wskazane konto rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia
w terminach wskazanych w decyzjach administracyjnych.
§ 7. Stypendium szkolne może być wypłacane w okresach miesięcznych lub jednorazowo.
Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 8. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Lubawskim.
§ 9. Zasiłek szkolny może być udzielany w formach określonych w art. 90e ustawy o systemie oświaty.
§ 10. Zasiłek szkolny wypłacany jest w formie przelewu na wskazane konto rodzica, opiekuna prawnego
lub pełnoletniego ucznia w terminach wskazanych przez przyznającego stypendium.
Rozdział 6.
Przepisy końcowe
§ 11. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy zawarte w rozdziale 8a ustawy
o systemie oświaty.

