
 
Uchwała Nr XI / 87 / 2007 
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 4 lipca 2007 roku 

 
 
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorz�dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz 
art. 90f ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z pó�n. zm. ) uchwala si�, co nast�puje: 

 
§ 1 

 
1. Uchwala si�  regulamin  udzielania   pomocy   materialnej   o   charakterze   socjalnym   dla   
    uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza,  stanowi�cy  zał�cznik  nr 1  do  niniejszej   
    uchwały. 
2. Okre�la  si�   wzór  wniosku   o   przyznanie  stypendium  szkolnego  ( zasiłku  szkolnego ),     
    stanowi�cy zał�cznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

 
                                                             § 2 
 

  Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 

§ 3 
 

 Traci   moc   Uchwała  Nr  XXXVII / 352 / 2006   Rady   Miasta  Sandomierza  z  dnia  
26   lipca   2006   roku  w    sprawie ustalenia   regulaminu   udzielania   pomocy    materialnej   
o  charakterze  socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza. 
 

§ 4 
 

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

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 
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  Zał�cznik Nr 1 

                                                               do Uchwały Nr XI / 87 / 2007 
                                                                Rady Miasta Sandomierza  
                                                                z dnia 4 lipca 2007 roku 
 
 
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza. 
 
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

1. Ustala  si�  regulamin  udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów     
    zamieszkałych na terenie Sandomierza.  
2. Regulamin   okre�la   rodzaje   �wiadcze�   pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym,    
    uprawnionych   do   uzyskania   pomocy,   wysoko�ci   i  formy  pomocy  oraz  tryb, sposób 
    i   warunki  przyznawania  �wiadcze�. 
 

§ 2 
1. Ilekro� w dalszych przepisach mówi si� bez bli�szego okre�lenia o: 
    1)   regulaminie – nale�y   przez   to   rozumie�  regulamin  udzielania  pomocy  materialnej  
          o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza, 
    2)   ustawie – nale�y   przez   to   rozumie�    ustaw�  z  dnia  7  wrze�nia 1991 r. o systemie     
          o�wiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó�n. zm.), 

3) uczniu – nale�y  przez  to  rozumie�  osoby  wymienione  w  art. 90b  ust. 3  i  4 ustawy  
z   dnia  7  wrze�nia  1991 r.  o  systemie  o�wiaty   (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z pó�n. zm. ) zamieszkuj�ce na terenie Sandomierza, 

    4)   rodzicach – nale�y przez to rozumie� tak�e prawnych opiekunów, 
    5)   kryterium dochodowym – nale�y  przez  to  rozumie� miesi�czn� wysoko�� dochodu na     
          osob�  w  rodzinie,  o  której  mowa   w   art. 8  ust. 1  pkt 2   ustawy   z   dnia  12 marca    
          2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pó�n. zm. ), 
    6)   kwocie zasiłku rodzinnego – nale�y  przez  to  rozumie�  kwot�, o której mowa w art. 6   
          ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada  2003 r.  o   �wiadczeniach  rodzinnych   ( Dz. U.  
          z  2006 r. Nr 138, poz. 992 z pó�n. zm. ), 
    7)   �wiadczeniach pomocy materialnej o charakterze socjalnym – nale�y przez to rozumie�     
          stypendium szkolne lub zasiłek szkolny, 

8) szkole – nale�y  przez  to  rozumie�  równie�  kolegium  nauczycielskie, nauczycielskie   
kolegium  j�zyków  obcych, kolegium  słu�b  społecznych  oraz  o�rodki umo�liwiaj�ce 
dzieciom   i   młodzie�y   z   upo�ledzeniem   umysłowym   w   stopniu   gł�bokim  oraz 
upo�ledzonym     umysłowo     ze     sprz��onymi     niepełnosprawno�ciami   realizacj� 
odpowiednio obowi�zku szkolnego i obowi�zku nauki. 

 2. Kryterium   dochodowe,   o   którym   mowa   w   ust. 1   pkt 5   jest   ustalane  na zasadach   
     okre�lonych  w  art. 8  ust. 3 – 13  ustawy  z  dnia  12 marca 2004 r.  o  pomocy  społecznej  
     ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z pó�n. zm.)  z  tym,  �e  do  dochodu  nie  wlicza  si�   �wiadcze�   
     pomocy materialnej przydzielanej niniejszym regulaminem.  
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§ 3 
1. Stypendium  szkolne  mo�e  by� udzielone  uczniowi znajduj�cemu si� w trudnej sytuacji    

materialnej, wynikaj�cej z niskich dochodów na osob� w rodzinie, w wysoko�ci 
uzale�nionej od skali wyst�powania w rodzinie nast�puj�cych okoliczno�ci: 

      1) wyst�powanie bezrobocia w rodzinie, 
      2) obecno�� osób niepełnosprawnych, 
      3) wyst�powanie ci��kiej lub długotrwałej choroby, 
      4) wielodzietno�� w rodzinie, 

  5) brak umiej�tno�ci wypełniania funkcji opieku�czo – wychowawczych, 
  6) wyst�powanie w rodzinie alkoholizmu lub narkomanii, 
  7) niepełno�� rodziny ( sierota, półsierota, osoba samotnie wychowuj�ca dzieci). 

 2.   Uprawnienie   do   ubiegania  si�  o  stypendium  szkolne  przysługuje,  je�eli  miesi�czny     
       dochód na osob� w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o  której  mowa  w  art. 8 ust. 1    
       pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

   
 

 
Rozdział 2 

Sposób ustalania wysoko�ci stypendium szkolnego 
   

§ 4 
1. Miesi�czna wysoko�� przyznanego stypendium  nie  mo�e  by�  ni�sza  ni�  80 %  kwoty,  
      o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy  o  �wiadczeniach  rodzinnych – kwota  zasiłku    
      rodzinnego na dziecko w wieku powy�ej 5 roku �ycia do uko�czenia 18 roku �ycia - i nie  
      mo�e przekroczy�  200 % tej kwoty. 
2. W  zale�no�ci  od  sytuacji  materialnej  rodziny  ucznia oraz wyst�powania okoliczno�ci,  

o  których  mowa  w § 3 ust. 1, ustala  si�  wysoko��  stypendium  szkolnego miesi�cznie:   
      1) przy  miesi�cznej  wysoko�ci  dochodu  na  osob�  w  rodzinie  ucznia  do  100 zł  netto     
           – od 80 % do 200 % kwoty, o której mowa w ust. 1; 
      2) przy miesi�cznej wysoko�ci dochodu  na  osob�  w   rodzinie   ucznia   powy�ej  100  zł     
           netto do 200 zł netto – od 80 % do 150 % kwoty, o której mowa w ust. 1;     
      3) przy  miesi�cznej  wysoko�ci  dochodu  na  osob�   w  rodzinie  ucznia  powy�ej  200 zł     
          netto  do  wysoko�ci  kwoty,  o  której   mowa  w   art. 8 ust. 1 pkt 2  ustawy  o  pomocy  
          społecznej – od 80 % do 100 % kwoty, o której mowa w ust. 1. 
 3.   Kwota   stypendium  szkolnego  mo�e   zosta�   zwi�kszona    do   200%    kwoty  zasiłku      
       rodzinnego     w     zwi�zku     z     ponoszeniem     dodatkowych    kosztów       z     tytułu      
       niepełnosprawno�ci ucznia  lub innych wyst�puj�cych okoliczno�ci. 
4. Warunkiem     ubiegania      si�    o    zwi�kszenie     stypendium     szkolnego    z    tytułu    

niepełnosprawno�ci jest dostarczenie orzeczenia wydanego przez wła�ciwy organ 
ustalaj�cy stopie� niepełnosprawno�ci, a w przypadku wyst�powania innych 
okoliczno�ci, potwierdzenie ich stosownymi za�wiadczeniami. 
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Rozdział 3 
Formy udzielania stypendium szkolnego 

 
§ 5 

1. Stypendium szkolne mo�e by� udzielane uczniowi w formie: 
1) całkowitego   lub  cz��ciowego   pokrycia   kosztów  udziału   w  zaj�ciach  edukacyjnych    

wykraczaj�cych   poza   zaj�cia   realizowane    w    szkole   w   ramach  planu nauczania,  
      w  szczególno�ci udziału w: 
a) wyrównawczych   zaj�ciach   edukacyjnych,   zaj�ciach   dla   dysgrafików, dyslektyków,   

zaj�ciach  logopedycznych  i  innych  wynikaj�cych   z   potrzeby   wyrównania    braków   
      edukacyjnych  b�d�  z  opinii  lub  orzeczenia  poradni   psychologiczno – pedagogicznej, 
b) innych  przedsi�wzi�ciach  realizowanych  przez  szkoł�  jak  wyj�cia  (wyjazdy) do kina,    
      teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zaj�cia edukacyjne itp., 
2) całkowitego   lub   cz��ciowego   pokrycia    kosztów  udziału  w  zaj�ciach edukacyjnych   
      realizowanych poza szkoł�, a w szczególno�ci nauki j�zyków obcych, zaj�� muzycznych,   
      komputerowych, sportowych, zaj�� na basenie i innych, 
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególno�ci zakupu: 
a) podr�czników,  lektur,  encyklopedii,  słowników   i   innych   ksi��ek  pomocniczych  do    

realizacji procesu dydaktycznego, multimedialnych programów edukacyjnych, 
b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych, 
c) stroju sportowego i innego wyposa�enia ucznia wymaganego przez szkoł�, w  tym  stroju 

wymaganego podczas uroczysto�ci szkolnych, sprawdzianów i egzaminów itp. 
d) innych pomocy niezb�dnych do udziału w dodatkowych zaj�ciach edukacyjnych, 
4) całkowitego  lub  cz��ciowego  pokrycia  kosztów  zwi�zanych z pobieraniem nauki poza   

miejscem  zamieszkania  w  odniesieniu  do  słuchacza  kolegium,  a  tak�e  ucznia szkoły    
      ponadgimnazjalnej, a w szczególno�ci: 
a) zakwaterowania w bursie, internacie, domu studenta lub na stancji, 
b) transportu �rodkami komunikacji zbiorowej, 
c) opłat za posiłki w stołówce, 
d) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkoł�, 
5) �wiadczenia    pieni��nego,    je�eli    Burmistrz Sandomierza   uzna,   bior�c  pod  uwag�  

uzasadnienie   wnioskodawcy,  �e  udzielenie  stypendium  w  formach,  o których  mowa  
w  pkt.  1 - 3, a w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej tak�e w formie, o  której 
mowa  w pkt. 4,  nie jest mo�liwe, 

6) �wiadczenia   pieni��nego,    je�eli   Burmistrz Sandomierza  uzna,   bior�c   pod   uwag�  
uzasadnienie     wnioskodawcy,  �e  w  przypadku ucznia b�d�cego słuchaczem kolegium 
forma,  o której     mowa w pkt. 1 - 4,  nie jest celowa. 

2.   Stypendium  szkolne  mo�e  by�  udzielone  w  jednej  lub  jednocze�nie w kilku formach    
       wymienionych w ust. 1.   

 
§ 6 

 1. Stypendium b�dzie przekazywane w nast�puj�cy sposób: 
 1) stypendium  przyznawane  w  formie,  o  której  w  § 5 ust.  1  pkt.  1  i  2 –  przelewem  na  
     rachunek  bankowy  instytucji  prowadz�cej   zaj�cia  edukacyjne  lub szkoły organizuj�cej 
     przedsi�wzi�cie   edukacyjne   bezpo�rednio   lub   za   po�rednictwem   szkoły,  do   której    
     ucz�szcza ucze�, 
 2) stypendium    przyznane    w    formie,    o    której    mowa   w  §  5  ust.1 pkt. 3 – poprzez      
     dokonanie zakupu lub cz��ciow�  ( całkowit� )  refundacj�   kosztów   poniesionych   przez    
      ucznia  na  podstawie przedło�onych przez niego  oryginalnych faktur ( rachunków ), 
 3)   stypendium  przyznane  w  formie,  o  której mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 -  za po�rednictwem 
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szkoły, do której ucze� ucz�szcza poprzez cz��ciowy ( całkowity ) zwrot  poniesionych 
przez  ucznia  wydatków  na   podstawie  przedło�onych  przez  niego  oryginałów  faktur  
( rachunków, biletów itp. ), 

 4)  stypendium przyznane w formie, o której mowa w  §  5  ust. 1  pkt  5  i  6 –  na  podstawie     
  realizacji    czeku   wydanego   przez   Zespół    Ekonomiczno  -  Administracyjny   Szkół    
  mieszcz�cy si� przy ulicy Cie�li 2 w Sandomierzu lub przelewem na konto osobiste: 

a) rodzica    uprawnionego    do    pobierania   zasiłku   rodzinnego   w   ramach    �wiadcze�   
      rodzinnych, 
b) pełnoletniego ucznia. 
 

Rozdział 4 
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

 
§ 7 

1. O  stypendium mo�e ubiega� si� ucze�, który spełnia ł�cznie nast�puj�ce kryteria: 
 1)  zamieszkuje  na  terenie  Sandomierza,  co  potwierdzone  jest stałym zameldowaniem  na    
       terenie Sandomierza, 
2) rozpoczyna lub kontynuuje nauk� w szkole, 
3) nie zostało wszcz�te post�powanie o nie realizowanie obowi�zku szkolnego, b�d� 

obowi�zku nauki, 
4) miesi�czny dochód na osob� nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, 
5) w rodzinie wyst�puj� okoliczno�ci, o których mowa w § 3 ust. 1. 
2. W  przypadku,  gdy  liczba  osób  spełniaj�cych  kryteria,  o  których  mowa  w ust. 1, jest    
      wi�ksza  ni�   liczba   stypendiów   do  rozdysponowania,   pierwsze�stwo   w   uzyskaniu 
      stypendium maj� uczniowie pochodz�cy z rodzin o najni�szych dochodach. 
3. W  szczególnych  przypadkach,  gdy   sytuacja   materialna   rodziny   uległa  pogorszenia  
     ( np.  na  skutek  �mierci  lub kalectwa członka rodziny ), stypendium szkolne ustala si� na  

podstawie nowych okoliczno�ci, pocz�wszy od miesi�ca, w którym zło�ono nowy 
wniosek, bez wyrównania. 

4. Przy  wyliczaniu  kryterium  dochodowego,  do  składu  rodziny  nie  s�   wliczone  osoby   
     pełnoletnie  bez  stałych  �ródeł  dochodu  lub   odbywaj�ce  zasadnicz� słu�b� wojskow�,   
     pozostaj�cy  czasowo  w  miejscu odosobnienia ( areszt, wi�zienie, szpital zamkni�ty itp.), 
     z wyj�tkiem: 
1)  rodziców bez stałych �ródeł dochodów, 
2)  osób niezdolnych do podj�cia pracy zarobkowej ze wzgl�du na stan zdrowia, 
3)  rodzica niepracuj�cego i pobieraj�cego zasiłek z tytułu wychowywania dzieci, 
4)  dzieci ucz�cych si� do uko�czenia 24 roku �ycia. 
 

§ 8 
Stypendium    przyznawane    jest    na    okres    wskazany    w    art.  90d ust. 10 i 11 ustawy  
z zastrze�eniem zdarze� opisanych w art. 90d ust. 12 i 13 ustawy. 
 

§ 9 
1. Warunkiem ubiegania si� o przyznanie stypendium jest: 
1)  zło�enie  wniosku  o  przyznanie  stypendium,  
2) doł�czenie  do  wniosku za�wiadcze� dotycz�cych sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, 
3) doł�czenie opinii dyrektora szkoły zawieraj�cej w szczególno�ci: 
a) potwierdzenie ucz�szczania do szkoły, 
b) charakterystyk� sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia, 
c) wskazanie potrzeb edukacyjnych ucznia, 
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d) potwierdzenie  braku  umiej�tno�ci  wypełniania  funkcji  opieku�czo – wychowawczych, 
wyst�puj�cych w rodzinie ucznia. 

2. Wniosek  wraz  z  zał�cznikami  nale�y  zło�y�  w Biurze Obsługi Interesanta w Urz�dzie 
Miejskim   w    Sandomierzu  do  15  wrze�nia  danego  roku  szkolnego,  a  w  przypadku 
słuchacza kolegium do 15 pa�dziernika danego roku. 

3. Wniosek mo�na zło�y� w innym terminie, ni� wskazany  w  ust. 2, tylko w uzasadnionym 
przypadku,  który   musi   zawiera�  pisemne  uzasadnienie   niezachowania   powy�szych 
terminów. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust.1 podlega rejestracji zgodnie z dat� wpływu. 
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pozostaje bez rozpatrzenia gdy: 
 1)  został  zło�ony  po  ustalonym  terminie,  o  czym  decyduje data wpływu lub data stempla    
      pocztowego, 
2) nie  zawiera  kompletu  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust. 1  i  mimo  wezwania nie    
       uzupełniono braków w terminie 7 dni, 
3) wniosek  lub  zał�czniki,  o  których mowa w ust. 1 s� nieprawidłowo wypełnione i mimo    
       wezwania nie uzupełniono braków w terminie 7 dni. 
 
 

Rozdział 5 
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

 
§ 10 

Zasiłek szkolny mo�e by� przyznany uczniowi, który spełnia kryteria okre�lone  w  § 7 ust. 1  
i znalazł si� przej�ciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.  
 

§ 11 
1. Zasiłek szkolny mo�e by� przyznany w przypadku: 

1) �mierci rodzica, 
2) utraty mienia znacznej warto�ci, 
3) wydatków zwi�zanych z długotrwał� chorob� ucznia, 
4) innych, szczególnych okoliczno�ci. 

 2.  Warunkiem     przyznania     zasiłku    szkolnego    jest    zło�enie   wniosku   w   Urz�dzie      
      Miejskim    w   Sandomierzu    zgodnie     z     trybem    okre�lonym   w   § 9  ust. 1   wraz   
      z    udokumentowaniem    okoliczno�ci    zdarzenia   losowego   opisanego   we    wniosku   
      ( za�wiadczenie   z   Policji,   lekarskie,  dokument  USC  i  inne )  w  terminie  do   dwóch    
      miesi�cy od wyst�pienia zdarzenia  losowego, o którym mowa w ust. 1. 
3. Zasiłek   szkolny   mo�e   by�   przyznany  jeden  raz  w  stosunku  do  jednego  zdarzenia   
     losowego. 
4. Wysoko��  zasiłku  szkolnego  nie   mo�e  przekroczy�  jednorazowo  kwoty  stanowi�cej 

pi�ciokrotno��  kwoty,   o  której  mowa  w  art. 6  ust. 2  pkt  2  ustawy  o  �wiadczeniach 
rodzinnych. 

5. Przy  ustalaniu  wysoko�ci  zasiłku  bierze   si�   pod   uwag�  skutki  zdarzenia  losowego  
      i sytuacj� materialn� rodziny ucznia.    
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      Rozdział 6 

Tryb i sposób przyznawania  �wiadcze� pomocy materialnej  o  charakterze  socjalnym. 
 

§ 12 
1. �wiadczenia      pomocy    materialnej   o  charakterze    socjalnym    przyznaje    Burmistrz  
    w  drodze   decyzji  administracyjnych. 
2. W decyzji administracyjnej  przyznaj�cej  �wiadczenie  pomocy  materialnej  o  charakterze     
     socjalnym okre�la si� w  szczególno�ci  form�  stypendium,  okres  pobierania,  miesi�czn�   
     wysoko�� stypendium, terminy wypłat oraz sposób i termin rozliczania. 
3.  Do  opiniowania  wniosków  o  udzielenie  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  
     Burmistrz Miasta Sandomierza powołuje komisj� stypendialn�. 
4.  Skład   komisji   stypendialnej   i   tryb   jej   pracy  ustala  Burmistrz  Miasta  Sandomierza  
     w odr�bnym zarz�dzeniu. 
5. Od  decyzji  administracyjnej,  o   której   mowa   w   ust. 1   słu�y   stronie   odwołanie   do   
   Samorz�dowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Kielcach  za   po�rednictwem   Burmistrza     
   Sandomierza   w    terminie  14 dni   od   dnia   dor�czenia.  
 

§ 13 
1. Do składania  wniosków  o  udzielenie �wiadczenia w postaci stypendium szkolnego b�d� 

zasiłku szkolnego s� uprawnieni: 
 
1) rodzice uczniów niepełnoletnich, po zasi�gni�ciu opinii dyrektora szkoły, 
2) pełnoletni uczniowie lub słuchacze kolegiów, po zasi�gni�ciu opinii  dyrektora szkoły, 
3) dyrektor szkoły. 

2. W   szczególnych   przypadkach   �wiadczenia   pomocy  materialnej  mog�  by�  równie�    
przyznawane  z  urz�du   uczniowi,  który  spełnia  kryterium  dochodowe,  ale  w wyniku 
zaniedba� rodziców nie zło�ono wniosku. 

3. Wnioskodawca nie ponosi �adnych kosztów przy składaniu wniosku. 
 
 
 

Rozdział 7 
Postanowienia ko�cowe 

 
§ 14 

     Ostatnie stypendium przysługuje za miesi�c, w którym ucze� uko�czył nauk�. 
 

§ 15 
 1.  Stypendium szkolne wstrzymuje si� lub cofa, je�eli: 
      1)  dochód   na   osob�   w   rodzinnie   przekroczy   kwot�,  o  której  mowa   w  § 3 ust. 2   
            regulaminu, 
      2)  ucze� przerwał nauk� lub został skre�lony z listy uczniów szkoły, 
      3)  ucze� zmienił miejsce zamieszkania poza teren Sandomierza.   
   Decyzje w sprawie odmowy przyznania stypendium, wstrzymania,  cofni�cia  stypendium    
   lub zwrotu nienale�nie pobranego stypendium wydaje Burmistrz Sandomierza. 
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U Z A S A D N I E N I E 
 
 
 
 
 

Ustawa  z  dnia  16  grudnia  2004  roku  o  zmianie  ustawy o  systemie  o�wiaty  oraz  
o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781 ) 
zobowi�zała gminy do uchwalenia regulaminów udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ich terenie. Rada Miasta Sandomierza uchwaliła 
stosowny regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, który w wyniku 
zmian w przepisach musiał by� poprawiany. Niniejszy projekt regulaminu, wprowadza 
zmiany   sugerowane   przez   kontrolera   audytu  wewn�trznego  i  zawarte  w  sprawozdaniu  
z audytu wewn�trznego z dnia 4 czerwca 2007 roku. Dotycz� one zmian w sposobie ustalania 
wysoko�ci stypendium szkolnego,  przedstawionych w  §  4 oraz powołania komisji 
stypendialnej do rozpatrzenia wniosków o stypendia  -  § 12,  ust. 3  i  4 . 
 


