
Uchwała Nr XXV/231/2005 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 15.06.2005 roku 
 
 

w   sprawie    zmiany   regulaminu    udzielania   pomocy   materialnej     
o  charakterze  socjalnym 

 
 
Na   podstawie   art.   90 f   ustawy   z   dnia  7  wrze�nia 1991 roku o systemie 

o�wiaty  (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z pó�n. zm. ) oraz rozporz�dzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie terminów przekazywania 
dotacji celowej gminom na dofinansowanie �wiadcze� pomocy materialnej o charakterze   
socjalnym  oraz  sposobu  ustalania  wysoko�ci  tej  dotacji (Dz. U. Nr 36, poz. 319)  uchwala 
si�, co nast�puje: 

 
§ 1. 

 
W  Zał�czniku  Nr 1  do   Uchwały  Nr  XXIII / 199 / 2005  Rady  Miasta Sandomierza z dnia  
15 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym zmienia si�  § 6, który otrzymuje brzmienie: 
 
„ Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego. 
   1.  Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urz�du. 
   2.  Wniosek   mog�   zło�y�   rodzice   ucznia ( prawni opiekunowie ),  pełnoletni  ucze� lub    
        słuchacz, a tak�e dyrektor szkoły lub kolegium. 
   3.  Do  rozpatrzenia  wniosków  o udzielenie  pomocy  materialnej  o charakterze socjalnym   
         powołuje si� komisj� stypendialn�, do zada� której nale�y: 

a) wst�pna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku 
szkolnego,  pod wzgl�dem spełniania kryteriów uprawniaj�cych do otrzymania pomocy 
materialnej, okre�lonych w § 3 ust. 1 – 15 regulaminu, 

b) rozpatrzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów, kwalifikuj�cych si� 
do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urz�du, na podstawie 
posiadanych  informacji  o  trudnej  sytuacji  materialnej  uczniów;  w  tym celu komisja  
z  pomoc�  pracowników  prowadz�cych obsług� biurow� komisji dokumentuje sytuacj�  

      materialn�    uczniów, kwalifikuj�cych    si�    do     udzielenia    pomocy    materialnej  
      o charakterze socjalnym z urz�du, 
c) przedstawienie propozycji wysoko�ci stypendiów i zasiłków w indywidualnych 

sprawach ustalonych według zasad okre�lonych w § 4 ust. 1 pkt 1) – 4) regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, 

d) ustalenie listy podmiotów prowadz�cych zaj�cia edukacyjne, w których udział mo�e by� 
dofinansowany w ramach stypendiów szkolnych; podmioty wpisane na list� powinny 
by� wiarygodne i zapewnia� warunki programowe, kadrowe, wychowawcze i lokalowe 
niezb�dne do realizacji zaj�� edukacyjnych; w przypadku uzasadnionych w�tpliwo�ci co 
do spełniania przez podmiot powy�szych warunków, komisja mo�e dokona� 
odpowiedniego sprawdzenia. 

4. Z posiedzenia komisji sporz�dza si� protokół. 
5. Obsług� biurow� prac komisji prowadzi Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urz�du 

Miejskiego w Sandomierzu. 



6. Upowa�nia si� Burmistrza Miasta Sandomierza do okre�lenia w odr�bnym zarz�dzeniu 
imiennego składu komisji stypendialnej. 

7. Decyzj� administracyjn� o przyznaniu b�d� odmowie przyznania stypendium 
szkolnego podejmuje Burmistrz Miasta Sandomierza, po uprzednim zaopiniowaniu 
wniosku wraz z dokumentami przez komisj� stypendialn�. Opinia komisji nie jest 
wi���ca dla Burmistrza Miasta Sandomierza. Od decyzji stronie wnosz�cej przysługuje 
odwołanie do Samorz�dowego Kolegium Odwoławczego za po�rednictwem Burmistrza 
Miasta Sandomierza ”.  

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 

§ 3. 
 
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa �wi�tokrzyskiego.  

 
 

Przewodnicz�cy Rady Miasta 
mgr Ryszard Lewandowski 

.   


