
UCHWAŁA NR XXIV/69/2012
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 
675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281, 
z 2012 r. Nr 567) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 
1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, 
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 
33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 
320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 
149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206), Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Miasta Brzeziny stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXI / 10 / 05 Rady Miasta Brzeziny z dnia 31 
marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny zmienionego uchwałą Nr III/ 18/06 Rady Miasta Brzeziny z dnia 28 
grudnia 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta Brzeziny ( Dz. U. Woj. Ł. z 2005 r. Nr 143, poz. 1436 i z 2007 r. Nr 26, poz. 328) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „§ 3 pkt 2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków 
umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki” , 

2) § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „§ 8. 4 Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc 
i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów o których § 3 pkt 1 - 
na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym”, 

3) § 11 otrzymuje brzmienie: „ § 11. Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od sytuacji materialnej 
uprawnionego oraz od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie i stanowi miesięcznie kwotę lub 
jej równowartość w wysokości: 

1) do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) przy dochodzie wynoszącym do 30% kwoty, o której 
mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, po zaokrągleniu do pełnych złotych, 

2) do 140% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) przy dochodzie wynoszącym powyżej 30% kwoty, o której 
mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, po zaokrągleniu do pełnych złotych i nie większym niż 60% tej 
samej kwoty po zaokrągleniu do pełnych złotych, 

3) nie mniej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) przy dochodzie wynoszącym powyżej 
60% kwoty, o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu, po zaokrągleniu do pełnych złotych i nie 
większym niż kwota, o której mowa w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu.” 
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4) § 13 otrzymuje brzmienie: „§13.1. Stypendium szkolne w formie rzeczowej przewidzianej w § 6 ust. 1 pkt 
1 jest realizowane za pośrednictwem szkoły, do której uczeń uczęszcza, w szczególności poprzez zakup 
podręczników wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę. 

2. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 6 ust. 1 pkt 2 jest realizowane poprzez zapłatę należności za 
udział w zajęciach edukacyjnych, przelewem na rachunek bankowy podmiotu organizującego te zajęcia. 

3. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 6 ust. 2 jest udzielane poprzez całkowity lub częściowy zwrot 
kosztów biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo 
poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów zamieszkania ucznia w bursie lub internacie znajdujących 
się poza miejscem zamieszkania, poprzez zapłatę należności dotyczącej faktycznego zamieszkania ucznia 
w bursie lub internacie, przelewem na rachunek bankowy bursy lub internatu. 

4. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 6 ust. 3 jest wypłacane w formie pieniężnej, przelewem na 
wskazane przez Wnioskodawcę konto”. 

5) §14 ust 1 otrzymuje brzmienie: „§14. 1 Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek:   1) 
rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia,   2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, 
o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu”. 

6) §15 ust 4 otrzymuje brzmienie: „§15. 4. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej w formie stypendium 
szkolnego lub zasiłku szkolnego uprawniony składa w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny, a w przypadku 
uczniów uczęszczających do szkół podległych gminie miasto Brzeziny u dyrektorów tych szkół, którzy 
niezwłocznie przekazują je do Urzędu Miasta.” 

7) §16 ust 2 otrzymuje brzmienie: „§ 16. 2. Pomoc materialna przyznana w formie pieniężnej, wypłacana jest 
Wnioskodawcy przelewem na wskazane przez Wnioskodawcę konto. ” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIASTA BRZEZINY 

Zbigniew Bączyński
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