
UCHWAŁA NR XXVII/170/16
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU

z dnia 26 września 2016 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ozimek

Na podstawie art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 
poz. 446) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. Nr 
2156; zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357,1045,1418,1629,1640 oraz z 2016 r. 
poz. 35,64, 195,668 i 1010) Rada Miejska w Ozimku uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Ozimek stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIV/314/13 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 23 września 2013r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy Ozimek (Dz. U. Woj. Op. poz. 2057).

§ 4. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Ozimku

Krzysztof Kleszcz
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/170/16

Rady Miejskiej w Ozimku

z dnia 26 września 2016 r.

REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ozimek.

§ 1. 1. Stypendium szkolne może otrzymać każdy zamieszkały na terenie gminy uczeń, znajdujący się 
w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie.

2. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, wysokość stypendium wynosi miesięcznie
MIESIĘCZNY DOCHÓD NA OSOBĘW RODZINIE NETTO 

(W ZŁ)
PODSTAWOWA MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ 
STYPENDIUM SZKOLNEGO (W ZŁ)

do 228 90% kwoty, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych

powyżej 228 zł - do kwoty określonej 
w art. 90d ust.7 ustawy o systemie oświaty

80% kwoty, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych

3. Kwoty stypendium szkolnego określone w ust.2 zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

4. Stypendium określone w ustępie 2  ulega zwiększeniu o 10 zł w szczególności gdy w rodzinie występują 
następujące okoliczności:

1) z tytułu niepełnosprawności;

2) z tytułu ciężkiej lub długotrwałej choroby;

3) z tytułu alkoholizmu lub narkomanii;

4) z tytułu zdarzenia losowego;

5) z tytułu rodziny niepełnej;

6) z tytułu wielodzietności ( powyżej 3 dzieci);

7) z tytułu bezrobocia;

8) z tytułu braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych.

§ 2. 1. Stypendium szkolne udzielane będzie w formach określonych w art. 90d ust.  2 i 4 ustawy o 
systemie oświaty.

2. W przypadku gdy organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których 
mowa w ust. 1 nie jest możliwe, stypendium zostanie udzielone w formie świadczenia pieniężnego.

§ 3. 1. Stypendium udzielane będzie poprzez pokrycie wydatków na cele, dla których zostało przyznane.

2. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 5 ust. 1-2 będzie wypłacane  kasie tut. 
Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku lub przelewem na rachunek rodzica lub pełnoletniego 
ucznia.

3. Terminy realizacji stypendium szkolnego są zależne od terminów otrzymania środków na ten cel z 
budżetu państwa, nie później niż:

1) do 31 grudnia danego roku szkolnego za okres od 1 września do 31 grudnia;

2) do 30 czerwca danego roku szkolnego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

4. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku.
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5. W okresie, na który zostało przyznane stypendium, jego forma może ulec zmianie ze względu na 
faktyczne potrzeby ucznia za zgodą wnioskodawcy.

6. W przypadku wniosków składanych w terminie innym niż określony w art. 90n ust.6 ustawy o systemie 
oświaty, świadczenie będzie przekazywane począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym złożono 
wniosek.

§ 4. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formach określonych w art. 90e ust. 2 ustawy o systemie 
oświaty w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 90e ust. 1 ww. ustawy.

2. Wysokość zasiłku ustalana jest przez organ przyznający z uwzględnieniem sytuacji materialnej ucznia i 
możliwości finansowych przyznającego zasiłek w granicach określonych w art. 90e ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty.

3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w 
Ozimku.
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