Uchwała Nr XXXVIII / 285 /2006
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 28 lutego 2006r.

w sprawie : zmiany Uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
21 kwietnia 2005 r. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 90 f ustawy z dnia 7 wrze nia 1991
roku o systemie o wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska
w Pleszewie uchwala :
§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, stanowi cym zał cznik do uchwały
Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 roku w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew wprowadza si nast puj ce zmiany :
1) § 3 otrzymuje brzmienie : „Stypendium szkolne przyznaje si w formie wiadczenia
pieni nego, wypłacanego comiesi cznie uprawnionemu w okresie zaj szkolnych”.
2) W § 4 skre la si ust. 2 – 5.
3) Przepis § 4 ust. 6 otrzymuje oznaczenie : § 4 ust.2 i nast puj ce brzmienie : „Wypłata
stypendium odbywa si b dzie co miesi c w kasie Urz du Miasta i Gminy w Pleszewie
zgodnie z ustalonym harmonogramem wypłat podanym do publicznej wiadomo ci na tablicy
ogłosze Urz du Miasta i Gminy w Pleszewie.”
4) Przepisy § 4 ust. 7 – 10 otrzymuj odpowiednio oznaczenie : § 4 ust. 3 – 6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w ycie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/285/2006r Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2006r.
Zgodnie z art. 90d.1. ustawy o pomocy materialnej dla uczniów, ucze , który znajduje si
w trudnej sytuacji materialnej mo e otrzyma stypendium szkolne, je eli ta trudna sytuacja
wynika z niskich dochodów na osob w rodzinie i je eli w rodzinie tej w szczególno ci
wyst puje: bezrobocie, niepełnosprawno , ci ka lub długotrwała choroba, wielodzietno ,
brak umiej tno ci wypełniania funkcji opieku czo- wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, brak jednego lub obu rodziców, wyst piło zdarzenie losowe
Zgodnie z art. 90d.5. stypendium mo e by udzielone w formie wiadczenia pieni nego
je eli organ przyznaj cy stypendium uzna, e udzielenie stypendium w innych formach nie
jest mo liwe.
Zgodnie z art. 90f,2 i 3 Rada Gminy uchwala regulamin udzielenia pomocy materialnej
uczniom, kieruj c si celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym w którym okre la
w szczególno ci formy w jakich udziela si stypendium szkolnego w zale no ci od potrzeb
uczniów zamieszkałych na terenie gminy, oraz tryb i sposób udzielania stypendium
szkolnego.
Na podstawie przywołania powy szych zapisów wynikaj cych z ustawy, Rada Miejska
uznaje, e w gminie Pleszew wyst puje w szczególnie trudna sytuacja uczniów w rodzinach,
spowodowana kryteriami art. 90d.1. a w szczególno ci wysoki stopie bezrobocia, co wi e
si bezpo rednio z powstawaniem kolejnych kryteriów przywołanego artykułu.
Sytuacja jaka powstała podczas dotychczasowych zasad wypłacania stypendiów dała nam
obraz wysokiej niedoskonało ci tej e ustawy, daleko odbiegaj cej od rzeczywistych
warunków panuj cych na terenie gminy.
Wobec takiej sytuacji dotychczasowa uchwała w znacznym stopniu utrudnia zamierzony
ustaw cel pomocowy, a z dramatycznych wypowiedzi osób pobieraj cych stypendia wynika
wielkie rozgoryczenie społecze stwa z trudno ci jakie im sprawia.
Rodziny nie maja mo liwo ci wykładania pieni dzy na zakupy. Nie sta ich na długie
wyczekiwanie na zwrot wydanych sum. Nie maj te potrzeby kupowania co miesi c
dzieciom podr czników szkolnych, zeszytów, odzie y sportowej czy w innych artykułów
zapisanych w uchwale, stad cz sto z wielkim alem rezygnuj ze wiadcze , co w ko cu nie
jest intencj ustawy.
W sytuacji najbiedniejszych rodzin naszej gminy nawet zakup w gla do ogrzania
mieszkania w którym ucze przygotowuje si do szkoły, zakup dla niego ywno ci i inne
wiadczenia po rednie, spełniaj zapisany w art. 90b.2. cel ustawy, który wyra a zdanie:
”Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia ró nic w dost pie do
edukacji, umo liwienia pokonywania barier dost pu do edukacji wynikaj cych z trudnej
edukacji, umo liwienia pokonywania barier dost pu do edukacji wynikaj cych z trudnej
sytuacji materialnej ucznia, {...}.”
Ponadto z do wiadcze samego Urz du Miasta wynika ogromna niepotrzebna biurokracja
w tym zakresie.
Wobec powy szych faktów zmiana uchwały jest konieczna, wymusza j sytuacja osób
korzystaj cych z tych wiadcze . Zmiana jest te zgodna z intencjami rz du, który stara si
podnosi drastyczn sytuacj materialn najubo szej cz ci społecze stwa.

