
Dolno.2013.5351 

OBWIESZCZENIE Nr XLII/315/13 

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 1 października 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Miejskiej Lubin. 

(Wrocław, dnia 14 października 2013 r.) 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z 

późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr 

LV/268/05 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 70, poz. 1489), z 

uwzględnieniem zmian wprowadzonych: uchwałą nr LXXVII/281/10 Rady Miejskiej w Lubinie 

z dnia 12 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 214, poz. 3352). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie 

obejmuje: treści § 2-3 uchwały nr LXXVII/281/10 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 12 

października 2010 r. zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie nr LV/268/05 w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubin (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 214, poz. 

3352), które stanowią: 

"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego.". 

3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego. 

ZAŁĄCZNIK 

UCHWAŁA Nr LV/268/05 

RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 

z dnia 29 marca 2005 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubin (tekst jedn.:) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia wstępne 



§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubin. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o: 

1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubin, 

2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

3) Gminie - rozumie się przez to Gminę Miejską Lubin, 

4) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

zamieszkujące teren Gminy Miejskiej Lubin, 

5) stypendium - rozumie się przez to stypendium szkolne, 

6) zasiłku - rozumie się przez to zasiłek szkolny. 

Rozdział 2. 

Sposób ustalania wysokości stypendium 

§ 3. 1. Minimalną i maksymalną wysokość stypendium przyznawanego uczniowi określa 

art. 90d ust. 9 ustawy. 

2. Miesięczna wysokość uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie i 

wynosi: 

Tabela 1. Wysokość stypendium. 

 
Miesięczna wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie (w %) kwota bazowa - art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 182 z późn. zm.) 
 

 Miesięczna wysokość stypendium w 

rodzinie (w %) kwota bazowa - art. 6 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. 

Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) 
 

do 25 
 

 do 200 
 

powyżej 25 do 50 
 

 do 170 
 

powyżej 50 do 75 
 

 do 140 
 

powyżej 75 do 100 
 

 od 80 do 110 
 

 

§ 4. Ustalając wysokość stypendium rozpatruje się indywidualnie sytuację w rodzinie 

uwzględniając dodatkowo okoliczności: 

1) występujące bezrobocie, 

2) obecność osób niepełnosprawnych, 

3) występowanie ciężkiej lub długotrwałej choroby, 

4) wielodzietność, 

5) brak umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, 

6) występowanie zjawisk patologii społecznej w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, 

7) stanu rodziny niepełnej, 

8) wystąpienia zdarzenia losowego. 

Rozdział 3. 

Formy udzielania stypendium 



§ 5. 1. Stypendia szkolne są udzielane na cele o charakterze edukacyjnym, szczegółowo 

określone w ust. 2. 

2. Stypendium szkolne może być udzielone w formie: 

1) częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 

nauczania, w szczególności na organizowaną przez szkołę dodatkową naukę języka 

obcego, wyjazdy na tzw. zielone szkoły, zajęcia informatyczne, 

2) częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 

realizowanych poza szkołą, w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, 

komputerowych, sportowych, 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup 

podręczników do nauki w szkole, lektur, encyklopedii i innych książek pomocniczych w 

procesie dydaktycznym, a także przyborów szkolnych lub innego wyposażenia ucznia 

wymaganego obligatoryjnie przez szkołę. 

3. W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów 

nauczycielskich stypendium może być udzielone, poza formami określonymi w ust. 2, także 

na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania, w szczególności na: 

a) zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, 

b) posiłki w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, 

c) dojazdy do i ze szkoły środkami publicznego transportu zbiorowego, 

d) czesne za naukę w szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, 

e) inne - wymagane obligatoryjnie przez szkołę na podstawie statutu lub innych 

przepisów wewnątrzszkolnych. 

4. Rodzaje świadczeń, zgodnych z formami pomocy wymienionymi w ust. 2 i 3 wskazuje 

wnioskodawca. 

5. Jeżeli udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 3 nie jest 

możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów - jest niecelowe, to świadczenie może być 

przyznane wyjątkowo w formie pieniężnej. 

6. Stypendia mogą być przekazywane w następujący sposób: 

1) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na 

podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub rachunków bądź biletów za 

przejazdy, 

2) w formie częściowego lub całkowitego dofinansowania kosztów do poniesienia przez 

ucznia na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów z instytucji prowadzącej 

zajęcia edukacyjne, 

3)  w formie rzeczowej - poprzez zapłacenie przez Gminę Miejska Lubin, za pośrednictwem 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, faktur lub rachunków, 

4)  w formie pieniężnej - poprzez wypłatę bezpośrednio w kasie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Lubinie. 

Rozdział 4. 

Tryb i sposób udzielania stypendium 

§ 6. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie 

następujące kryteria: 

1) zamieszkują teren Gminy Miejskiej Lubin, 

2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 

ustawy, 

3) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty wymienionej w art. 8 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. 

zm.  )). 



2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria cytowane w ust. 1 jest większa 

niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają 

uczniowie spełniający następujące kryteria: 

1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, 

2) występują w rodzinie okoliczności opisane w § 4. 

3. Stypendium przyznawane jest na wniosek. 

§ 7. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest: 

1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu. 

3. Wniosek może być składany wg wzoru stanowiącego załącznik do uchwały. 

Rozdział 5. 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 8. 1. Zasiłek losowy przydziela się w przypadku wystąpienia zdarzenia losowego, które 

dotknęło rodzinę. 

2. Do ubiegania się o zasiłek stosuje się przepisy § 7. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lubina. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego. 

 


