
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa 

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 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego 

obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 70/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 lipca 2007 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007 r. Nr 95, poz. 1302), 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr 111/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Iłowa, 

2) uchwałą Nr 146/5/XV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa, 

3) uchwałą Nr 181/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa, 

4) uchwałą Nr 238/5/XXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Iłowa, 

5) uchwałą Nr 56/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie gminy Iłowa, 

6) uchwałą Nr 112/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie 

uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Iłowa, 

7) uchwałą Nr 158/7/XXIV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa 

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 16 lutego 2017 r. 

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

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 23 lutego 2017 r.

Poz. 449



1) § 2 i § 3 uchwały Nr 111/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 6, poz. 163), które stanowią: 

„§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

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

Województwa Lubuskiego.”; 

2) § 2 i § 3 uchwały Nr 146/5/XV/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 49, poz. 925), które 

stanowią: 

„§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

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

Województwa Lubuskiego.”; 

3) § 2 i § 3 uchwały Nr 181/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2008 r. Nr 135, poz. 2155), 

które stanowią: 

„§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

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

Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie do zdarzeń, które powstały po dniu 31 sierpnia 2008 r.”; 

4) § 2 i § 3 uchwały Nr 238/5/XXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009 r. Nr 55, poz. 775), 

które stanowią: 

„§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

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

Województwa Lubuskiego.”; 

5) § 2 i § 3 uchwały Nr 56/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011 r. Nr 93, poz. 1839), które 

stanowią: 

„§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

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

Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie do zdarzeń, które powstaną po dniu 1 lipca 2011 roku.”; 

6) § 2 i § 3 uchwały Nr 112/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 327), które stanowią: 

„§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej 

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

Województwa Lubuskiego.”; 

7) § 2 i § 3 uchwały Nr 158/7/XXIV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie 

uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 1445), które 

stanowią: 

„§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego z wyjątkiem § 1 pkt 2 i pkt 3 które wchodzą w życie z dniem 1 września 

2016 r.”. 

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Mirosław Wdowiak 
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Załącznik  

do obwieszczenia 

Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia 16 lutego 2017 r. 

UCHWAŁA NR 70/5/IX/07 

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ 

z dnia 25 lipca 2007 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa 
(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 

1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Niniejszy regulamin określa: 

1) 
1) 

sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich 

rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
2)

; 

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolne w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 

§ 2. Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają: 

1) 
3) 

ustawa o systemie oświaty - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; 

2) 
4) 

ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 163 z późn. zm.)
5)

; 

3) szkoła - szkoły, kolegia i ośrodki wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty; 

4) rodzina - zgodnie z treścią przepisu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej, pod pojęciem "rodziny" 

rozumie się: osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie 

zamieszkujące i gospodarujące; 

5) 
6) 

CUW - Centrum Usług Wspólnych w Iłowej, z siedzibą w Iłowej, ul. Piaskowa 2a; 

                                                      
1) 

§ 1 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 112/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 

2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 327), która weszła 

w życie z dniem 1 marca 2016 r. 
2) 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty na dzień sporządzenia jednolitego tekstu uchwały posiada tekst 

jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60. 
3) 

§ 2 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały Nr 112/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 

2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 327), która weszła 

w życie z dniem 1 marca 2016 r. 
4) 

§ 2 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały Nr 112/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 

9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 327), która 

weszła w życie z dniem 1 marca 2016 r. 
5) 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na dzień sporządzenia jednolitego tekstu uchwały posiada tekst 

jednolity ogłoszony w Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583 i 2174. 
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6) osoba uprawniona - osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego 

lub zasiłku szkolnego, określonych w art. 90n ust. 2 ustawy o systemie oświaty; 

7) 
7) 

(uchylony); 

8) uczeń - uczeń, słuchacz, wychowanek szkoły oraz dzieci i młodzież upośledzona umysłowo ze 

sprzężonymi niepełnosprawnościami realizujących obowiązek szkolny i obowiązek nauki. 

Rozdział 2.
8) 

 (uchylony)  

§ 3. 
9) 

(uchylony). 

§ 4. 
10) 

(uchylony). 

Rozdział 3. 

Formy, w jakich udziela się stypendium szkolne w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy 

§ 5. 1. Podstawową formą udzielania uczniom stypendium szkolnego jest całkowite lub częściowe pokrycie 

kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych oraz zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, 

o których mowa w art. 90d ust. 2 do ust. 6 ustawy o systemie oświaty. 

2. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych dotyczy pokrycia kosztów: 

1) udziału w dodatkowych zajęciach wyrównawczych, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 1 ustawy 

o systemie oświaty; 

2) udziału w dodatkowych zajęciach sportowych, tanecznych, recytatorskich, kółkach zainteresowań, kursach 

językowych oraz innych o podobnym charakterze; 

3) obowiązkowych świadczeń związanych z procesem edukacyjnym, w tym: ubezpieczenia, specjalistyczne 

badania lekarskie; 

4) udziału w wycieczce szkolnej, w tym wyjazdy na basen, 

5) 
11) 

opłaty za zamieszkanie uczącej się młodzieży poza miejscem zamieszkania prowadzone przez szkołę lub 

zakład opiekuńczy. 

3. Do pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym zalicza się zakup: 

                                                                                                                                                                                    
6) 

§ 2 pkt 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c uchwały Nr 112/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 

2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 327), która weszła 

w życie z dniem 1 marca 2016 r. 
7) 

§ 2 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 158/7/XXIV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 28 czerwca 2016 r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 1445), która weszła w życie 

z dniem 21 lipca 2016 r. 
8) 

Tytuł i oznaczenie rozdziału 2 uchylone przez § 1 pkt 3 uchwały Nr 112/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 

9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 327), która 

weszła w życie z dniem 1 marca 2016 r. 
9) 

§ 3 uchylony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 181/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj.  Lubuskiego z 2008 r. Nr 135, poz. 2155), która weszła w życie 

z dniem 2 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie do zdarzeń, które powstały po dniu 31 sierpnia 2008 roku. 
10) 

§ 4 uchylony przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 181/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj.  Lubuskiego z 2008 r. Nr 135, poz. 2155), która weszła w życie 

z dniem 2 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie do zdarzeń, które powstały po dniu 31 sierpnia 2008 roku. 
11) 

§ 5 ust. 2 pkt 5 dodany przez § 1 uchwały Nr 111/5/XII/07 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie 

zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj.  Lubuskiego z 2008 r. Nr 6, poz. 163), która weszła w życie z dniem 31 stycznia 2008 r. 
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1) obuwia i odzieży, o ile wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia, np. stroju 

na zajęcia wychowania fizycznego, stroju szkolnego obowiązującego zgodnie z regulaminem szkoły; 

2) nowych podręczników szkolnych; 

3) podręczników szkolnych zakupionych na kiermaszach organizowanych przez szkoły; 

4) zeszytów i przyborów szkolnych; 

5) tornistra (lub plecaka zastępującego tornister); 

6) zakup komputera osobistego, urządzeń peryferyjnych (drukarka, skaner, modem zewnętrzny, mysz 

komputerowa, klawiatura, głośniki komputerowe, kamera komputerowa), podzespoły służące do ich 

rozbudowy lub modernizacji oraz akcesoria komputerowe; 

7) papier do drukarki; 

8) pomoce naukowe, w szczególności encyklopedie, słowniki, lektury szkolne, literatura fachowa, atlasy 

geograficzne lub historyczne, globusy; 

9) programy komputerowe o charakterze edukacyjnym; 

10) instrumentów muzycznych; 

11) okularów, o ile są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ucznia na zajęciach szkolnych; 

12) abonamentu internetowego. 

§ 6. 1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów: 

1) udziału w zajęciach edukacyjnych organizowane przez: 

a) 
12) 

szkołę, do której uczęszcza uczeń - następuje na podstawie zaświadczenia wydanego przez 

odpowiedniego dyrektora szkoły lub zespołu szkół, potwierdzającego udział w zajęciach ucznia oraz 

określającego koszt uczestnictwa oraz jakiego okresu dotyczy wpłata, 

b) szkołę, do której nie uczęszcza uczeń lub placówkę kulturalno - oświatową - następuje na podstawie 

dowodu wpłaty za zajęcia o charakterze edukacyjnym określającego rodzaj zajęć, koszt uczestnictwa 

oraz jakiego okresu dotyczy wpłata; w przypadku gdy z dowodu wpłaty nie jest możliwe ustalenie 

charakteru zajęć edukacyjnych, do dowodu wpłaty powinno być załączone odpowiednie zaświadczenie 

z danej szkoły lub placówki kulturalno - oświatowej określające rodzaj zajęć; 

2) 
13) 

ubezpieczenia ucznia w szkole następuje na podstawie zaświadczenia wydanego przez odpowiedniego 

dyrektora szkoły lub zespołu szkół; 

3) zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym następuje na podstawie zwrotu poniesionych 

kosztów potwierdzonych rachunkiem, fakturą lub wpłatą na kwitariusz przychodowy, wystawione na 

rodzica, opiekuna prawnego ucznia lub ucznia; 

4) abonamentu internetowego na podstawie rachunku lub faktury z wyszczególnioną kwotą za opłaty 

internetowe, wystawionego na rodzica, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia. 

2. 
14) 

Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składane są do CUW. 

                                                      
12) 

§ 6 ust. 1 pkt 1 lit. a w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały Nr 158/7/XXIV/16 Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. 

poz. 1445), która weszła w życie z dniem 1 września 2016 r. 
13) 

§ 6 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały Nr 158/7/XXIV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 

28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 1445), która 

weszła w życie z dniem 1 września 2016 r. 
14) 

§ 6 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały Nr 112/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 9 lutego 

2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 327), która weszła 

w życie z dniem 1 marca 2016 r. 
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3. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1, następują wypłaty środków pieniężnych do 

wysokości określonej w decyzji na wskazane we wniosku konto bankowe lub w kasie Urzędu Miejskiego 

w Iłowej. 

4. Przekazanie środków pieniężnych na konto bankowe następuje w terminie do 10 dni od dnia złożenia 

dokumentów o których mowa w ust. 1. 

5. Wypłata środków w kasie następuje w określonych terminach w zależności od terminu złożenia 

dokumentów o których mowa w ust. 1: 

1) dokumenty złożone do dnia 10 października - wypłata środków w dniu 15 października; 

2) dokumenty złożone do dnia 10 grudnia - wypłata środków w dniu 15 grudnia; 

3) dokumenty złożone do dnia 10 lutego - wypłata środków w dniu 15 lutego; 

4) dokumenty złożone do dnia 10 kwietnia - wypłata środków w dniu 15 kwietnia; 

5) dokumenty złożone do dnia 20 czerwca - wypłata środków w dniu 25 czerwca; 

6) dokumenty złożone do dnia 25 sierpnia - wypłata środków w dniu 30 sierpnia. 

6. O ile określony w ust. 5 dzień jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wówczas termin ulega 

przedłużeniu do najbliższego dnia pracy następującego po tym dniu. 

§ 7. 1. Stypendia przyznawane są na okresy niewykraczające poza czas trwania roku szkolnego w danej 

szkole. 

2. Stypendium szkolne przyznawane jest w dwóch okresach rozliczeniowych: 

1) okres od września do grudnia danego roku - termin rozliczenia do 10 grudnia; 

2) okres od stycznia do czerwca danego roku - termin rozliczenia do 25 sierpnia. 

3. Środki finansowe określone w decyzji a nie rozliczone w określonych terminach, o których mowa 

w ust. 2, nie przechodzą do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania stypendium szkolnego, 

mogą być ustalone inne okresy rozliczeniowe lub inne terminy rozliczeniowe niż określone w ust. 2. 

§ 8. Nie celowość udzielenia stypendium szkolnego w formach, o których mowa w § 5 ust. 2 i ust. 3, może 

występować w przypadku gdy: 

1) rodzaj pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym nie może być udzielona w formie 

udokumentowanych poniesionych kosztów lub gdy końcowe rozliczenie tej pomocy następuje po okresie 

rozliczeniowym określonym w § 7 ust. 2, 

2) wielkość miesięczna przyznanego stypendium szkolnego jest większa od miesięcznej wysokości dochodu 

przypadającej na jednego członka rodziny. 

W takim wypadku organ przyznający stypendium może udzielić stypendium szkolne w formie 

świadczenia pieniężnego wypłacanego gotówkowo. 

Rozdział 4. 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 9. 1. Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja 

materialna i rodzinna, w jakiej ten uczeń się znajduje. 

2. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek skierowany do Burmistrza Iłowej, którego wzór 

stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. 
15) 

(uchylony). 

4. 
16) 

(uchylony). 

                                                      
15) 

§ 9 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr 181/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj.  Lubuskiego z 2008 r. Nr 135, poz. 2155), która weszła 

w życie z dniem 2 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie do zdarzeń, które powstały po dniu 31 sierpnia 2008 roku. 
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§ 10. 1. 
17) 

Wnioski dotyczące uczniów Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej 

i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej składane są wyłącznie w tych szkołach lub zespole szkół, w których 

uczeń pobiera naukę. Szkoły lub zespół szkół przekazują wnioski do CUW. 

2. 
18) 

Wnioski dotyczące uczniów innych szkół, nie wymienionych w ust. 1, składane są bezpośrednio do 

CUW. 

3. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie dokumentów, 

zgodnie z wykazem zawartym na formularzu wniosku, jako niezbędne załączniki do wniosku. Oryginały 

dokumentów stanowiących załączniki muszą zostać przedstawione do wglądu upoważnionemu pracownikowi 

w miejscu składania wniosku. 

§ 11. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty, musi 

zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest 

zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy. 

§ 12. Dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów w rodzinie powinny być wystawione 

w okresie miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku. 

Rozdział 5. 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego 

§ 13. 1. Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną, inną niż stypendium szkolne. 

2. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest 

wystąpienie zdarzenia losowego. "Zdarzeniem losowym", kwalifikowanym do przyznania zasiłku szkolnego 

jest zdarzenie "zależne od losu - kolei, wydarzeń życia", tj. wszystko co dzieje się wokół nas, m.in. każde 

zdarzenie niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin 

sytuacja. 

3. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są w szczególności: 

1) śmierć rodziców lub opiekunów prawnych; 

2) klęska żywiołowa; 

3) pożar, włamanie lub zalanie mieszkania; 

4) inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia. 

§ 14. 1. Wysokość zasiłku, nieprzekraczającą jednorazowo kwoty określonej w ustawie o systemie oświaty, 

ustala się w oparciu o ocenę skali i rodzaju zdarzenia lub klęski, o których mowa w § 13. 

2. Zasiłek szkolny może być wykorzystany na: 

1) pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole 

w ramach planu nauczania, udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a także pokrycia 

kosztów obowiązkowych świadczeń związanych z procesem edukacyjnym, w tym: ubezpieczenia, 

specjalistyczne badania lekarskie; 

2) pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów 

szkolnych, stroju sportowego i innych przedmiotów niezbędnych do nauki i udziału w zajęciach. 

                                                                                                                                                                                    
16) 

§ 9 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 2 uchwały Nr 181/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj.  Lubuskiego z 2008 r. Nr 135, poz. 2155), która weszła 

w życie z dniem 2 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie do zdarzeń, które powstały po dniu 31 sierpnia 2008 roku. 
17) 

§ 10 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały Nr 158/7/XXIV/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 

28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 1445), która 

weszła w życie z dniem 1 września 2016 r. 
18) 

§ 10 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b uchwały Nr 112/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 

9 lutego 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. poz. 327), która 

weszła w życie z dniem 1 marca 2016 r. 
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3. Wypłata zasiłku szkolnego następuje na podstawie dowodów potwierdzających poniesione wydatki, 

z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku wystąpienia trudnej sytuacji materialnej ucznia, zasiłek szkolny może być realizowany 

jako świadczenie pieniężne w postaci wypłaty gotówkowej. 

5. Otrzymywanie przez ucznia innej pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie wyklucza prawa do 

przyznania zasiłku szkolnego. 

§ 15. 
19) 

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek skierowany do Burmistrza Iłowej, którego wzór 

stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 16. Do wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio postanowienia § 10. 

Rozdział 6. 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 17. 1. Wypłatę stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego wstrzymuje się w przypadku: 

1) zawieszenia ucznia w prawach ucznia - do czasu przywrócenia uczniowi praw ucznia; 

2) nie zgłoszenia w okresie ważności decyzji zmian w sytuacji materialnej rodziny ucznia. 

2. Cofa się przyznane stypendium szkolne lub zasiłek szkolny w przypadku skreślenia ucznia z listy 

uczniów. 

3. 
20) 

(uchylony). 

§ 18. Stypendia szkolne i zasiłki szkolne przyznaje się ze środków finansowych przewidzianych przez Radę 

Miejską na ten cel corocznie w budżecie gminy, z zastrzeżeniem zawartym w art. 90r ust. 4 ustawy o systemie 

oświaty. 

§ 19. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Iłowej: 

1) Nr 205/4/XXVI/05 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania stypendiów 

i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa" (Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubuskiego z 2005r. Nr 24, poz. 523); 

2) Nr 229/4/XXIX/05 z dnia 7 lipca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu 

przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa" 

(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2005r. Nr 48, poz. 1063); 

3) Nr 238/4/XXX/05 z dnia 20 października 2005r. zmieniająca uchwałę zmieniającą w sprawie uchwalenia 

"Regulaminu przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Iłowa" (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2005r. Nr 103, poz. 1924); 

4) Nr 248/4/XXXI/05 z dnia 16 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu 

przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa" 

(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2005r. Nr 88, poz. 1493). 

§ 19a. 
21) 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

 

                                                      
19) 

§ 15 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały Nr 181/5/XX/08 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 listopada 

2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj.  Lubuskiego z 2008 r. Nr 135, poz. 2155), która 

weszła w życie z dniem 2 stycznia 2009 r. i ma zastosowanie do zdarzeń, które powstały po dniu 31 sierpnia 2008 roku. 
20) 

§ 17 ust. 3 uchylony przez § 1 uchwały Nr 238/5/XXVI/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009 r. Nr 55, poz. 775), która weszła 

w życie z dniem 3 czerwca 2009 r. 
21) 

§ 19a według oznaczenia i w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały Nr 158/7/XXIV/16 Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia 28 czerwca 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r. 

poz. 1445), która weszła w życie z dniem 21 lipca 2016 r. 
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§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego.
22)  

 

                                                      
22) 

Uchwała weszła w życie z dniem 5 października 2007 r. 
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Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 70/5/IX/07 

Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia 25 lipca 2007 r. 
23) 

 

 

 

 

                                                      
23) 

Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr 56/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 

2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011 r. Nr 93, poz. 1839), która weszła 

w życie z dniem 6 września 2011 r. i ma zastosowanie do zdarzeń, które powstaną po dniu 1 lipca 2011 roku. 
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 70/5/IX/07 

Rady Miejskiej w Iłowej 

z dnia 25 lipca 2007 r.
24) 

 

 

 

 

                                                      
24) 

Załącznik nr 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr 56/6/VII/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 czerwca 

2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011 r. Nr 93, poz. 1839), która weszła 

w życie z dniem 6 września 2011 r. i ma zastosowanie do zdarzeń, które powstaną po dniu 1 lipca 2011 roku. 
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