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4167 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH ZDROJU 

z dnia 1 grudnia 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 
30 marca 2005 r. nr 333Ia161a2005 w sprawie przyj2cia resuraminu udzie-
rania pomocy materiarnej o charakterze socjarnym dra uczniów 
                    zamieszkałych na terenie sminy Duszniki Zdrój  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska uchwala zmiany do 
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki Zdrój. 

 
 

§ 1 

W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na te-
renie gminy Duszniki Zdrój, stanowiącym załącznik do 
uchwały Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia  
30 marca 2005 roku, nr XXXI/161/2005, w sprawie 
przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Duszniki Zdrój, zmienionej uchwałą  
z dnia 25 lipca 2005 roku nr XXXVI/183/2005, 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 7 wprowadza się, na okres od 1 listopada 

2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, zmiany w ta-
beli wartości określających wysokość stypendium 
szkolnego i tak w miejsce niżej zamieszczonych 
stawek: 

 

Dochód na jednego członka  

w rodzinie 
Kryterium dochodowe 

Sprzężenie co najmniej dwóch  

wymienionych w art. 90d ust. 1 

ustawy o systemie oświaty  

przesłanek 

316 zł – 216 zł 

 

80% 

44,80 

85% 

47,60 

215 zł – 115 zł 85% 

47,60 

90% 

50,40 

Poniżej 115 zł 90% 

50,40 

100% 

56,00 
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Wprowadza się ujednoliconą stawkę w wysokości 
112 zł, tj. 200% kwoty, o której mowa w art. 6 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 r. Nr 139, poz. 992). 

2) w § 7, wprowadza się wyrównanie wypłaconych 
za okres od 1 września 2006 roku do 31 paździer-
nika 2006 roku stypendiów, do  kwoty 95,20 zł za 
miesiąc.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-7/579/06 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 1 pkt 1 we fragmencie 
zawierającym się w słowach: „112 zł, tj.” oraz § 1  
pkt 2). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Duszniki Zdrój. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEYSKIEY 

 
PIOTR ZILBERT 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ EJRZE 

z dnia 6 września 2006 r. 

w sprawie ustarenia resuraminu udzierania pomocy materiarnej o charakterze 
socjarnym dra uczniów zamieszkałych na terenie Eminy Miejskiej Kamienna 

Eóra 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, 
poz. 2572 z późniejszymi zmianami), zwanej w dalszej treści „ustawą o sys-
temie oświaty", Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 90c 
ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o systemie oświaty dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej 
Kamienna Góra w brzmieniu o następującej treści: 

REEULAMIN 

udzierania pomocy materiarnej o charakterze socjarnym 
dra uczniów zamieszkałych na terenie Eminy Miejskiej  
                           Kamienna Eóra 

I.  Postanowienia osórne 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa, bez bliższego okre-
ślenia o: 
a) uczniu – należy przez to rozumieć osobę za-

mieszkałą na terenie Gminy Miejskiej Kamienna 
Góra, spełniającą warunki określone w art. 90b 
ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy  
o systemie oświaty, 

b) wysokości dochodu miesięcznego na członka 
rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium – 
należy przez to rozumieć kwotę ustaloną na za-
sadach, o których mowa w art. 90d ust. 8 
ustawy o systemie oświaty, 

c) stypendium minimalnym – należy przez to rozu-
mieć stypendium w wysokości obliczonej jako 
iloczyn 80% oraz kwoty, o której mowa  
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  
z 2003 roku Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi 
zmianami), 

d) stypendium maksymalnym – należy przez to ro-
zumieć stypendium w wysokości obliczonej jako 
dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 
roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 
roku Nr 228 póz. 2255 z późniejszymi zmiana-
mi), 

e) wielodzietności w rodzinie – należy przez to ro-
zumieć rodzinę posiadającą co najmniej 3 dzieci, 
będących na jej utrzymaniu, 

f) długotrwałej chorobie – należy przez to rozumieć 
chorobę członka rodziny ucznia ubiegającego się 
o stypendium, trwającą, w sposób ciągły, co 
najmniej 3 miesiące, potwierdzoną zaświadcze-
niem lekarskim, 

g) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć oso-
by, o których mowa w art. 90n ust. 2 pkt 1 i 2 
ustawy o systemie oświaty. 
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h) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to 
rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku  
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku Nr 64, 
poz. 593 z późniejszymi zmianami). 

II.  Sposób ustarania wysokości stypendium szkorneso 

2. Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona 
od wysokości dochodu miesięcznego na członka 
rodziny ucznia ubiegającego się o stypendium 
szkolne i kształtuje się ona, jak w poniższej tabeli: 

 

Lp. 

Wysokość dochodu miesięcznego na 

członka rodziny ucznia ubiegającego 

się o stypendium szkolne 

Miesięczna wyso-

kość stypendium 

szkolnego 

1 2 3 

1 

poniżej 50% kwoty, o której mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o po-

mocy społecznej 

90% stypendium 

maksymalnego 

2 

od 50% do 79,99% kwoty, o której 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o pomocy społecznej 

75% stypendium 

maksymalnego 

3 

od 80% do 100% kwoty, o której 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o pomocy społecznej 

150% stypendium 

minimalnego 

 
3. Yeżeli w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypen-

dium szkolne występują okoliczności wymienione  
w art. 90d ust. 1, to wysokość stypendium szkol-
nego ustala się zwiększając o 10% kwotę stypen-
dium szkolnego obliczoną w sposób określony  
w pkt 2. 

III.  Formy udzierania stypendiów szkornych 

4. Stypendium szkolne może być udzielone w formach 
określonych w art. 90d ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 4, ust. 
5, z zastrzeżeniem art. 90d ust. 6 ustawy o syste-
mie oświaty. 

II.  Tryb i sposób udzierania stypendiów szkornych 

5. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, za-
wierający dane wymienione w art. 90n ust. 4  
pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, wnio-
skodawcy składają w Urzędzie Miasta Kamienna 
Góra w terminach określonych w art. 90n ust. 6 
ustawy o systemie oświaty. 

6. Złożony wniosek, o którym mowa w pkt 5, podlega 
rejestracji zgodnie z datą wpływu. 

7. Stypendium szkolne w formie: 

a) określonej w art. 90d ust. 2 pkt 1 ustawy o sys-
temie oświaty – będzie udzielone poprzez zapła-
tę w części lub w całości należności za udział 
ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na 
rachunek bankowy podmiotu organizującego te 
zajęcia, 

b) określonej w art. 90d ust. 2 pkt 2 ustawy o sys-
temie oświaty – będzie udzielane poprzez do-
starczenie uczniowi do rąk własnych podręczni-
ków wskazanych przez ucznia i zaakceptowa-
nych przez szkołę, do której uczęszcza lub przy-
borów szkolnych lub podstawowego wyposaże-
nia szkolnego niezbędnego do realizacji procesu 

edukacyjnego albo poprzez wypłatę gotówki  
w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze, sta-
nowiącą częściowy lub całkowity zwrot ponie-
sionych wydatków na realizację wymienionych 
celów, na podstawie przedłożonych przez wnio-
skodawcę dowodów poniesionych wydatków  
w postaci rachunków lub faktur w terminach 
określonych w decyzji o jego przyznaniu, 

c) określonej w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie 
oświaty – będzie udzielane poprzez całkowity 
lub częściowy zwrot kosztów zakupu biletów 
miesięcznych na dojazdy do szkoły znajdującej 
się poza terenem Gminy Miejskiej Kamienna Gó-
ra lub poprzez dofinansowanie kosztów czaso-
wego zamieszkania w miejscowości, w której 
znajduje się ta szkoła, lub poprzez dofinansowa-
nie opłat czesnego w sposób i w terminach 
określonych w decyzji o jego przyznaniu, 

d) określonej w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie 
oświaty – będzie udzielane poprzez wypłatę  
w formie gotówki w Banku Spółdzielczym  
w Kamiennej Górze w dniu określonym w decy-
zji o jego przyznaniu. 

8. Stypendium szkolne przyznaje Burmistrz Miasta 
Kamienna Góra wydając decyzję administracyjną. 

I. Tryb i sposób udzierania zasiłków szkornych. 

9. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie 
zasiłku szkolnego są w szczególności: 
a) pożar, powódź lub wypadek, w wyniku które-

go nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mie-
nia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji 
procesu edukacyjnego przez ucznia, 

b) kradzież lub kradzież z włamaniem, których 
skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub 
wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu 
edukacyjnego przez ucznia, 

c) długotrwała choroba członka rodziny ucznia. 

10. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego, zawiera-
jący dane wymienione w art. 90n ust. 4 pkt 1, 2, 
3 i 4 ustawy o systemie oświaty, wnioskodawcy 
składają w Urzędzie Miasta Kamienna Góra z za-
chowaniem terminu, o którym mowa w art. 90e 
ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

11. Złożony wniosek, o którym mowa w pkt 10, pod-
lega rejestracji zgodnie z datą wpływu. 

12. Zasiłek szkolny przyznaje Burmistrz Miasta Ka-
mienna Góra wydając decyzję administracyjną po 
dokonaniu oceny sytuacji materialnej ucznia. 

13. Zasiłek szkolny jest wypłacany w formie gotówki 
w Banku Spółdzielczym w Kamiennej Górze  
w dniu określonym w decyzji o jego przyznaniu. 

II. Postanowienia końcowe 

14. Obsługę biurową związaną z przyjmowaniem 
wniosków, wydawaniem decyzji i wypłatą sty-
pendiów oraz zasiłków szkolnych będzie prowadził 
pracownik Urzędu Miasta Kamienna Góra wyzna-
czony przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kamienna Góra. 
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§ 3 

Uchyla się uchwałę nr XXXII/A/226/05 Rady Miejskiej 
Kamienna Góra z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie 
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gmina Miejskiej Kamienna Góra. 
 
 
 
 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 wrze-
śnia 2006 roku. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAROSŁAW DYCZKOWSKI 
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