
UCHWAŁA NR XIII/155/2016
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w 
sprawie 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 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz.446) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 2156 ze zmianami) 
Rada Miejska w Pleszewie uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005 r. w 
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Miasta i Gminy Pleszew:

1) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„Ustala się następujące grupy dochodowe i kwoty wynikające z zakwalifikowania ucznia biorąc pod 
uwagę dochód miesięczny na członka rodziny:

Grupa 
dochodowa

Dochód miesięczny na osobę Wysokość stypendium

I - do 50% kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 
pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 
przypadającej na członka rodziny

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

II - powyżej 50% kwoty o której mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 

przypadającej na członka rodziny

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

”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendium może być udzielone uczniom 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 edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności pokrycia 
kosztów:

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

b) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów 
komputerowych,

c) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych 
imprezach organizowanych przez szkołę,

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

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy publicznych kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych,

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w 
formach, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.
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2. W przypadku wyboru stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1, 3 wnioskodawca wskazuje rodzaj kosztów, o których pokrycie występuje za dany 
okres. Stypendium będzie wypłacone na konto bankowe lub w gotówce pod warunkiem przedstawienia 
w terminie określonym w decyzji przyznającej stypendium oryginałów rachunków, faktur albo 
paragonów dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

3. W przypadku wyboru stypendium w formie, o której mowa ust. 1 pkt 2 wnioskodawca składa 
zapotrzebowanie najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu udzielenia pomocy materialnej, 
określonego w decyzji o przyznaniu stypendium.

4. Stypendium przewidziane w ust. l pkt 1, 3 i 4 będzie wypłacane w sposób określony w § 4 ust.2”;

3) § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Wypłata stypendium odbywać się będzie zgodnie ze wskazaniem ubiegającego się o pomoc w kasie 
banku obsługującego Miasto i Gminę Pleszew lub na wskazany rachunek bankowy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XIII/155/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r.

Potrzeba zmiany uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia
2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew jest spowodowana zaleceniami pokontrolnymi
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1 października 2015 r. oraz potrzebą dostosowania form
udzielania pomocy materialnej oraz grup dochodowych i kwot wynikających z zakwalifikowania
ucznia do danej grupy do potrzeb osób, które pomocą tą zostają objęte.
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