
UCHWAŁA NR X/92/2019
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 90f ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) Rada Miejska w Hrubieszowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Traci moc uchwała Nr XXVIII/272/2008 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 28 listopada 2008 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2009 r. Nr 16 poz. 601).

2. Uchyla się uchwałę Nr VIII/68/2019 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2019 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Anna Naja

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 lipca 2019 r.

Poz. 4534



Załącznik do uchwały Nr X/92/2019

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 2. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin - w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą 
o pomocy społecznej" - ustala się następującą wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:

Kryterium dochodowe

(miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
określona jako wartość procentowa kwoty, o której 

mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 
ustawy  o pomocy społecznej)

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego 

(obliczana jako wartość procentowa kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)

do 30% 90 % - 150 %
powyżej 30% do 60% 85 % - 120 %
powyżej 60 % do 100% 80 % - 100 %

§ 3. W przypadku gdy w rodzinie ucznia oprócz trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 
dochodów na osobę w rodzinie, zachodzą dodatkowo okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy 
z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) - ustala się 
następującą wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:

Kryterium dochodowe

(miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
określona jako wartość procentowa kwoty, o której 

mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 
ustawy  o pomocy społecznej)

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego 

(obliczana jako wartość procentowa kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)

do 30% 90 % - 160 %
powyżej 30% do 60% 85 % - 130 %
powyżej 60 % do 100% 80 % - 110 %
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Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 4. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także 
udziału w zajęciach realizowanych poza szkołą, w tym:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych 
pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, obuwia i stroju na zajęcia wychowania fizycznego 
oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych,

d) zakupu stroju lub innego wyposażenia związanego z profilem kształcenia np. odzieży ochronnej, 
przyborów do nauki zawodu,

e) zakup sprzętu sportowego w przypadku uczniów uczęszczających do klas sportowych, klubów 
sportowych,

f) zakupu komputera, drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego, akcesoriów do komputera (myszy 
komputerowej, klawiatury itp.), tuszu do drukarki i multimedialnych programów edukacyjnych,

g) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego 
w szkołach niepublicznych;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym: zakupu podręczników, stroju sportowego oraz 
przyborów szkolnych.

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom 
kolegiów pracowników służb społecznych, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym: opłat za internat lub bursę, kosztów 
zakupu posiłków, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej.

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach równocześnie.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 7. Wniosek o stypendium szkolne składa się w Urzędzie Miasta Hrubieszów.

§ 8. Stypendium szkolne przyznaje Burmistrz Miasta w formie decyzji administracyjnej.

§ 9. 1.  Stypendia szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 4 pkt 1 oraz § 5 niniejszego 
regulaminu wypłacane są w kasie Urzędu Miasta Hrubieszów.

2. Wypłaty, o których mowa w ust. 1 realizowane są w nie mniej niż dwóch transzach:

a) pierwsza - za okres od września do grudnia - do dnia 31 grudnia,

b) druga - za okres od stycznia do czerwca - do dnia 30 czerwca.

§ 10. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 4 pkt 2 niniejszego regulaminu, będzie 
realizowane przez zakup i przekazanie za pokwitowaniem przedmiotów pomocy rzeczowej.
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Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 11. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Urzędzie Miasta Hrubieszów.

§ 12. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

§ 13. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego 
i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego, 
o którym mowa w § 2 i 3 niniejszego regulaminu.

§ 14. Zasiłek szkolny przyznaje Burmistrz Miasta w formie decyzji administracyjnej.

§ 15. 1.  Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych 
z procesem edukacyjnym wypłacany jest w kasie Urzędu Miasta Hrubieszów.

2. Zasiłek szkolny przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym realizowany jest 
przez zakup i przekazanie za pokwitowaniem przedmiotów pomocy rzeczowej.
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