
UCHWAŁA NR UCHWAŁA NR XV / 97 / 2015
RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 24 września 2015 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 ( 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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, 
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1209, z 2012 r. poz. 
941 i poz. 979, z 2013 r. poz.87, poz.827, poz. 1265, poz. 1317 i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, 
poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 357 i poz. 1240), 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 i uchwałą 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 ( Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2005 r. Nr 143, poz. 1436, z 2007 r. Nr 
36, poz. 328 oraz z 2012 r. poz. 2866 )  wprowadza się następujące zmiany:

1) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur 
szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych 
w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału 
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych 
i innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków szkolnych, stroju i obuwia 
sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego 
przez szkołę,

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych 
i sportowych,

d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych 
imprezach organizowanych przez szkołę.”;

2) § 13 ust. 1 - 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 regulaminu będzie 
realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za 
pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.
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2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 regulaminu będzie 
przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita 
refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów 
rachunków lub faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów.

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 jako częściowa lub całkowita refundacja 
poniesionych kosztów i opłat udokumentowanych oryginałami rachunków, faktur lub biletów.”.

§ 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 .

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Kędzia
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