
UCHWAŁA NR XXXVIII/428/2017
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borne Sulinowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730 i 935) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 poz.1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Borne Sulinowo stanowiącym załącznik do uchwały Nr XIII/146/2015 Rady Miejskiej  
w Bornem Sulinowie z dnia 24 września 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz.4085) § 
12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. 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 2016 r. poz. 930 z późn.zm.).

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 
o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy,
o której mowa w ust.1, z tym że do dochodu nie wlicza się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego 
i stypendium motywacyjnego przyznawanych na podstawie ustawy o systemie oświaty.

3. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego (stypendium w pełnej wysokości) nie może przekroczyć 
miesięcznie wartości stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy dnia 
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.).

4. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty, o której mowa  w art. 6 ust. 2 pkt 2 z dnia 
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.).

5. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
z 2016 r.  poz. 1518 z późn. zm.).

6. Kierownik MGOPS ustala wysokość pomocy materialnej w granicach określonych w ust. 3, 4 i 5 
w każdej sprawie indywidualnie, kierując się: sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny ustaloną zgodnie 
z ust. 1 i 2, okolicznościami określonymi w § 2 ust. 1 niniejszego regulaminu.

7. Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego Kierownik MGOPS kieruje się indywidualną 
oceną skutków zdarzenia losowego dotyczącego ucznia (słuchacza).

8. Wysokość stypendium ustala się z uwzględnieniem następujących grup dochodowych:

1) I grupa dochodowa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia (słuchacza) do kwoty 350,00 zł;

2) II grupa dochodowa - dochód miesięczny na członka rodziny ucznia (słuchacza) wyższy niż 350,00 zł 
i nie przekraczający kwoty, o której mowa w §12 ust. 1 niniejszego regulaminu.

9. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego, wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy 
dochodowej, o której mowa w ust. 8 wynosi:

1) przy I grupie dochodowej - od 80% do 200% kwoty, o której mowa w § 12 ust. 3 niniejszego 
regulaminu;

2) przy II grupie dochodowej - od 80% do 150% kwoty, o której mowa w § 12 ust. 3 niniejszego 
regulaminu.

10. Górna granica II grupy dochodowej, o której mowa w ust. 8, w uzasadnionych przypadkach, może 
maksymalnie wynosić do 100% kwoty wymienionej w §12 ust. 1 niniejszego regulaminu.”.
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§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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