
UCHWAŁA NR XXXVIII/682/2021 
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 23 czerwca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 

oraz upoważnienia Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie 
Wielkopolskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta 
Gorzowa Wielkopolskiego. 

Na podstawie art. 90 f, art. 90 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Upoważnia się Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie 
Wielkopolskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa 
Wielkopolskiego. 

§ 3. Traci moc uchwała nr LI/557/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 
2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. (Dz.Urz.Woj. 
Lubuskiego z 2005 r., nr 24, poz. 543). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta 

 
 

Jan Kaczanowski 
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REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.).
2) regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Gorzowa
Wielkopolskiego.

3) kryterium dochodowe na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć kwotę,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.).

4) zasiłku rodzinnym – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz.
111 ze zm.).

5) GCPR - należy przez to rozumieć Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie
w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 3.  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są udzielane:
1) na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia albo na wniosek pełnoletniego

ucznia;
2) na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb

społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy;
3) z urzędu.

§ 4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.

Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 5. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy mieszkają na
terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz spełniają kryteria zawarte w art. 90d ust. 1
ustawy.

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8
ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 6. Wysokość miesięczną stypendium szkolnego ustala się indywidualnie,
z uwzględnieniem kryterium dochodowego oraz okoliczności, o których mowa w art. 90d
ust. 1 ustawy. Wysokość miesięczną stypendium szkolnego w zależności od dochodu na
osobę
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w rodzinie ustala się w następujący sposób:
1) od 80% do 100% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach

rodzinnych, przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie do 60% kwoty, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

2) od 80% do 90% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach
rodzinnych, przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie od 60% do 100% kwoty,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

3) wysokość stypendium szkolnego zwiększa się o 10% kwoty, o której mowa w art.
6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie więcej jednak niż do 200% tej kwoty,
w przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia co najmniej okoliczności, o której mowa w art.
90d ust. 1 ustawy.

Rozdział 3
Formy stypendium szkolnego

§ 7. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, udziału
w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez
szkołę jak: wyjazdy do kina, teatru, muzeum, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, obozy,
biwaki, itp.;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą: nauki języków obcych, zajęć muzycznych, komputerowych,
sportowych i innych;

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu:
a) podręczników i pomocy szkolnych, lektur, słowników, artykułów i przyborów

szkolnych, encyklopedii, atlasów i innych książek pomocniczych do realizacji procesu
dydaktycznego;

b) zeszytów, piórników, plecaków, itp.;
c) stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego tj. koszulki

sportowej, spodenek sportowych, dresu, obuwia sportowego wg katalogu wydatków
kwalifikowanych,

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do ucznia w rozumieniu ust. 3 i 4 art. 90d
ustawy:

a) kosztów dojazdu do miejsca pobierania nauki środkami transportu komunikacji
zbiorowej,

b) kosztów zakwaterowania w bursie, internacie,
5) stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli

organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach o których mowa
w pkt. 1 nie jest możliwe, albo w niektórych przypadkach nie jest celowe;

6) stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach
jednocześnie. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której
mowa w pkt. 1-4 realizowana jest poprzez zwrot kosztów poniesionych w związku z
dokonanym zakupem na podstawie faktur lub rachunków wystawionych imiennie na
wnioskodawcę lub ucznia oraz innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów
związanych z pobieraniem nauki.

Rozdział 4
Tryb i sposób przyznawania stypendium szkolnego

§ 8. 1.  Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminach
określonych w art. 90n ust. 6 i 7 ustawy w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie.
Podstawą do przyznania stypendium szkolnego jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz
z zaświadczeniem lub oświadczeniem o wysokości dochodów netto członków rodziny
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zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub
w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na
tytuł i źródło ich uzyskania.

2. W przypadku osób składających wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
w terminie określonym w art. 90n ust. 7 ustawy, stypendium przyznawane jest na okres nie
wcześniej niż od miesiąca, w którym został złożony wniosek i nie dłuższy niż do czerwca
danego roku szkolnego.

3. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do otrzymania
stypendium szkolnego stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy
społecznej.

4. Stypendium szkolne przyznaje się lub odmawia prawa do przyznania stypendium
w drodze decyzji administracyjnej.

5. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn,
które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Rozdział 5
Tryb i sposób przyznawania zasiłku szkolnego

§ 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub
wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie
z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz
z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w szczególności w przypadku:
a) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
b) nieuleczalnej lub ciężkiej choroby w rodzinie ucznia,
c) pożaru lub klęski żywiołowej,
d) innych szczególnych okoliczności.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, w wysokości wynikającej z art. 90e
ust. 3 ustawy, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

4. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków
zdarzenia losowego i przejściowo trudną sytuację materialną rodziny, z którą zamieszkuje
uczeń.

5. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie
Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, składa się w terminie określonym w art. 90e ust. 4
ustawy.

6. Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien do niego
dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie
zdarzenia losowego oraz wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na
pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U.

2020 r. poz. 1327 ze zm.) " Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami

pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności: 1) sposób

ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i

ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1; 2) formy, w jakich

udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na

terenie gminy; 3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 4) tryb i sposób udzielania

zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego."

Obecnie powyższa kwestia jest uregulowana uchwałą Nr LI/557/2005 Rady Miasta

Gorzowa Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta

Gorzowa Wlkp.

W związku z faktem, iż Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie

Wielkopolskim przejęło realizację tego zadania z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta

Gorzowa Wielkopolskiego zasadnym jest przyjęcie nowego regulaminu, jak także

upoważnienie Dyrektora Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie

Wielkopolskim do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Gorzowa

Wielkopolskiego, co reguluje art. 90 m cyt. wyżej ustawy. ("Rada gminy może upoważnić

kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy

społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca

2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz.

1818) - dyrektora centrum usług społecznych, do prowadzenia postępowania w sprawach, o

których mowa w ust. 1.")

Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest przyjęcie projektu uchwały.
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