
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIASTA ŚWIDWIN 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Świdwin 

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

innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

jednolity tekst uchwały Nr XXIII/183/12 Rady Miasta Świdwin z 12 października 2012 r. w sprawie ustalenia 

zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta 

Świdwin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 2443), z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XX/117/20 Rady Miasta Świdwin z 31 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta 

Świdwin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz.1994); 

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

1) § 3 uchwały Nr XX/117/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na 

terenie Miasta Świdwin, który stanowi: 

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

Województwa Zachodniopomorskiego.”. 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 Przewodnicząca Rady Miasta 

 

 

Monika Stępniak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 lipca 2021 r.

Poz. 3138



Załącznik do obwieszczenia 

Rady Miasta Świdwin 

z  dnia 30 czerwca 2021 r. 

Uchwała Nr XXIII/183/12 

Rady Miasta Świdwin 
z dnia 12 października 2012 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

zamieszkałym na terenie Miasta Świdwin. 
 

(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, poz. 

1818 i poz. 2197) oraz art. 18 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) uchwala się, co następuje: 

REGULAMIN  

 UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM UCZNIOM 

ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE MIASTA ŚWIDWIN 

Rozdział 1. 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego. 

§ 1. 1. Wysokość stypendium w oparciu o przyjęte kryteria ustala Burmistrz. 

2. 1) Stypendium szkolne przyznaje się uczniowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 

kwoty kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, poz. 1622, poz. 1690, poz. 1818 i poz. 2473) 

3. Stypendium szkolne przyznaje się według następujących grup dochodowych: I grupa – jeżeli dochód na 

osobę nie przekracza 40% kwoty, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, stypendium może być 

przyznane w wysokości do 100 % maksymalnego stypendium, II grupa – jeżeli dochód na członka rodziny jest 

wyższy niż 40%, a nie przekracza 60 % kwoty, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, stypendium może 

być przyznane w wysokości do 90 % maksymalnego stypendium, III grupa – jeżeli dochód na członka rodziny 

jest wyższy niż 60% i nie przekracza 80% kwoty, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, stypendium 

może być przyznane w wysokości do 80 % maksymalnego stypendium, IV grupa – jeżeli dochód na członka 

rodziny jest wyższy niż 80 % kwoty, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, stypendium może być 

przyznane do wysokości do 70 % maksymalnego stypendium. 

Rozdział 2. 

Formy udzielania i rozliczania stypendium szkolnego. 

§ 2. Stypendium szkolne może być udzielane: 

1. uczniom w formie 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: 

1) udział w korepetycjach, 

2) nauka języków obcych, 

3) rozwijanie indywidualnych zdolności ucznia, 

4) udział w olimpiadach przedmiotowych, 

5) udział w zawodach sportowych, w tym zakupu odzieży sportowej uczniom uczestniczących w zajęciach 

wychowania fizycznego, 

                                                      
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XX/117/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 marca 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

zamieszkałym na terenie Miasta Świdwin. 
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6) opłacenie internetu, 

7) zakup przyborów szkolnych niezbędnych do prawidłowej realizacji procesu edukacyjnego w szkole, 

8) przedsięwzięcia realizowane przez szkołę w szczególności takie jak: wyjazdy do kina i teatru, wycieczki 

szkolne, zielone szkoły, 

2. uczniom w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na zakup 

podręczników i innych pomocy naukowych. 

3. uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich i kolegiów języków 

obcych w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania, w tym w szczególności: 

1) zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych, 

2) kosztów zakupu biletów autobusowych (w tym busy) oraz kolejowych (pociąg osobowy II klasy), 

3) zwrot kosztów zakwaterowania w bursie, internacie. 

4. Poniesione wydatki na cele wymienione w ust.1,2,3 rozlicza się na podstawie faktur i rachunków 

w terminie określonym w decyzji przyznającej stypendium. 

Rozdział 3. 

Tryb i sposób przyznawania stypendium szkolnego. 

§ 3. 1. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku. 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego określi Burmistrz Miasta. 

3. 2) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Świdwinie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy  kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych do dnia 15 października danego roku. 

Rozdział 4. 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

§ 4. 1. Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. 

2. Warunkiem ubiegania się o zasiłek losowy jest złożenie wniosku. 

3. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego określi Burmistrz Miasta. 

4. 3) Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Świdwinie 

5. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego podejmuje Burmistrz Miasta. 

6. Na dofinansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się do 5% kwoty dotacji celowej otrzymanej 

z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 5. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium, jeżeli: 

1) nie realizuje obowiązku szkolnego, 

2) został skreślony z listy uczniów, 

3) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

                                                      
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
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§ 7. Tracą moc uchwały Nr XXX/236/05 Rady Miasta Świdwin z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej uczniom zamieszkałym na terenie miasta Świdwin (Dz. U. 

Województwa zachodniopomorskiego z dnia 10.06.2005 r., Nr 48, poz. 1141) i Nr XLII/287/10 Rady Miasta 

Świdwin z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia zasad przyznawania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Świdwin. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 Przewodnicząca Rady Miasta 

 

 

Monika Stępniak 
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