
UCHWAŁA NR V/73/19
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 7 marca 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), w związku z art. 90f i art. 90r ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r., 
poz.37)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie miasta Katowice, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/835/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 
kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie miasta Katowice ( Dz.Urz.Woj.Śl. z 2005 r. Nr 76, poz. 2065 z późn. zm. ) 
wprowadzić następujące zmiany:

1) § 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

,,1) szkole – rozumie się przez to szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej dla 
młodzieży i dla dorosłych, kolegium pracowników służb społecznych, szkołę niepubliczną nie posiadającą 
uprawnień szkoły publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, publiczny i niepubliczny ośrodek rewalidacyjno - 
wychowawczy.’’;

2) § 1 pkt 9) otrzymuje brzmienie:

,,9) CUW Katowice– rozumie się przez to Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”;

3) § 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

,,2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (wskazanych 
przez ucznia i zaakceptowanych przez szkołę), przyborów szkolnych i innych pomocy naukowych, a dla 
uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,”;

4) § 7 ust. 1 pkt 1) lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

,,b) w CUW Katowice - uczniowie uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym nie jest 
miasto Katowice, w terminie do 15 września danego roku szkolnego,

c) w CUW Katowice - słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych,
w terminie do 15 października danego roku szkolnego.”;

5) § 7 ust. 1 pkt 2) lit. b) i c) otrzymują brzmienie:

,,b) CUW Katowice - uczniowie uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym nie jest miasto 
Katowice,

c) CUW Katowice - słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych.”;

6) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po 
upływie terminu, tj. po 15 września.”;

7) § 8 otrzymuje brzmienie:

,, § 8. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa § 4 pkt 1 jest realizowane:

Id: A00EEFA1-40FA-4B22-B500-2A4EA4B901DF. Podpisany Strona 1



- przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne,

- przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy, jako zwrot poniesionych kosztów na podstawie 
przedstawionych faktur,

- poprzez wypłatę gotówki (dopuszcza się czek elektroniczny w oddziale banku obsługującego miasto 
Katowice) jako zwrot poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych faktur,”;

8) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 4 pkt. 2 uczniom szkół, dla których 
organem prowadzącym jest miasto Katowice realizowane jest przez dyrektorów szkół do wysokości określonej 
decyzją administracyjną w ramach środków przeznaczonych na ten cel. Podstawową formą stypendium jest 
pomoc rzeczowa. Jedynie w indywidualnych przypadkach, w których realizacja formy pomocy rzeczowej przez 
dyrektorów szkół nie jest możliwa, dopuszcza się, po uzgodnieniu przez dyrektora szkoły z wnioskodawcą, 
refundację uprzednio poniesionych przez wnioskodawcę wydatków.”;

9) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Stypendium szkolne przyznane uczniom szkół, dla których organem prowadzącym nie jest miasto 
Katowice, realizowane jest po przedstawieniu stosownych dokumentów księgowych - faktur wystawionych na 
imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, opisanych i potwierdzonych pod względem merytorycznym przez 
Dyrektora Szkoły, wraz z imienną pieczątką oraz pieczątką szkoły, w formie refundacji poniesionych kosztów 
przez wnioskodawcę, jako:

- przelew na rachunek bankowy wnioskodawcy,

- poprzez wypłatę gotówki (dopuszcza się czek elektroniczny w oddziale banku obsługującego miasto 
Katowice, jako zwrot poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych faktur).”;

10) § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 4 pkt 3 wypłacane jest wnioskodawcy 
przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy lub poprzez wypłatę gotówki (dopuszcza się czek 
elektroniczny w oddziale banku obsługującego miasto Katowice).”;

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

,, § 11. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku 
szkolnym, a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych– na okres nie dłuższy niż od października 
do czerwca w danym roku szkolnym.”;

12) § 13 otrzymuje brzmienie:

,, § 13. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

a) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, realizowany 
przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy lub poprzez wypłatę gotówki (dopuszcza się czek 
elektroniczny w oddziale banku obsługującego miasto Katowice),

b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, realizowany dla uczniów szkół, dla których organem 
prowadzącym jest miasto Katowice poprzez dyrektorów szkół do wysokości przyznanej decyzją 
administracyjną. Dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Katowice 
realizowany jest poprzez CUW Katowice do wysokości przyznanej decyzją administracyjną.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Maciej Biskupski
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