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UCHWALANR
RADY MIEJSKIEJ W LODZI

z dnia 2016 r.

zmieniajaca uchwale w sprawie przyjecia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej 0

charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie Miasta Lodzi".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195 i 668), Rada Miejska w Lodzi

uchwala, co nastepuje:

§ I. W .Regulaminie udzielania pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczni6w
zamieszkalych na terenie Miasta Lodzi", stanowiacyrn zalacznik do uchwaly Nr LXVIIl1249/06 Rady
Miejskiej w Lodzi z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie przyjecia .Regulaminu udzielania pomocy
materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie Miasta Lodzi", zmienionej
uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: Nr XIX/375/07 z dnia 3 pazdziemika 2007 r. (Dz. Urz. Woj.
L6dzkiego Nr 339, poz. 3042), Nr XXX/594/08 z dnia 9 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr
152, poz. 1490), Nr LXI/I 183/09 z dnia 8 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego Nr 250, poz. 2265), Nr
LI/1055/12 z dnia 7 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3876), Nr LXVIIII445/13 z dnia 28
sierpnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj, L6dzkiego poz. 4209) oraz Nr XVI/377/15 z dnia 16 wrzesnia 2015 r.
(Dz. Urz. Woj. L6dzkiego poz. 3907), wprowadza sie nastepujace zmiany:

I) w § I pkt I I otrzymuje brzmienie:

,,11) "MOPS" - nalezy przez to rozumiec Miejski Osrodek Pomocy Spolecznej w Lodzi.";

2) w § 7 ust. I otrzymuje brzmienie:

,,1. Postepowanie w sprawie udzielania pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczni6w
zamieszkalych na terenie Miasta Lodzi na podstawie upowaznienia Rady Miejskiej w Lodzi
prowadzi Dyrektor MOPS.";

3) uzyty w § 8 ust. 3, § 9 pkt 3 i 4, § 17 i § 18 ust. I, w roznym przypadku wyraz "Zesp61" zastepuje sic
uzytyrn w odpowiednim przypadku wyrazem "MOPS";

4) w § 8 uchyla sit; ust. 6 i 8;

5) w § 9 uchyla sit; pkt 2;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

,,§ 10. Dyrektor MOPS przekazuje do szkol, 0 kt6rych mowa w § 8 ust. 2, wykaz os6b, kt6rym
swiadczenie zostalo przyznane wraz z informacja 0 wysokosci kwoty swiadczenia i okresie, na jaki
zostalo ono przyznane. Jednoczesnie Dyrektor MOPS przekazuje do szk61 srodki finansowe
przeznaczone na wyplate przyznanych swiadczen.";

7) uchyla sit; zalaczniki Nr I i 2 do regulaminu.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sit; Prezydentowi Miasta Lodzi.



§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem 1 wrzesnia 2016 r., jednak nie wczesniej niz po uplywie
14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojew6dztwa L6dzkiego.
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UZASADNIENIE

Podstawa prawn,! realizacji pomocy materialnej ocharakterze socjalnym dla uczniow s'!
przepisy rozdzialu 8a ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. a systemie oswiaty oraz uchwaly
Nr LXVIII1249/06 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie przyjecia
.Regulaminu udzielania pomocy materialnej a charakterze socj alnym dla uczni6w
zamieszkalych na terenie Miasta Lodzi", kt6ra zostala zmieniona uchwalami Rady Miejskiej
w Lodzi: Nr X1X1375/07 z dnia 3 pazdziernika 2007 r., Nr XXX/594/08 z dnia 09 kwietnia
2008 r., Nr LXI/1183/09 z dnia 08 lipca 2009 r., Nr LI/1055112 z dnia 07 listopada 2012 r.,
Nr LXVII/1445/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. i Nr XVI/377/l5 z dnia 16 wrzesnia 2015 r.
Pomoc materia1na jest udzie1ana uczniom w celu zmniejszenia roznic w dostepie do edukacji,
umozliwienia pokonywania barier dostepu do edukacji wynikajacych z trudnej sytuacji
materialnej ucznia, a takze wspierania edukacji uczni6w zdolnych.
Pomoc materialna charakterze socjalnym maze bye udzielona w formie:

- stypendium szkolnego, kt6re maze otrzymac uczen znajdujacy sie w trudnej sytuacji
materialnej, wynikajacej z niskich dochod6w na osobe w rodzinie, w szczegolnosci
gdy w rodzinie tej wystepuje: bezrobocie, niepelnosprawnosc, ciezka lub dlugotrwala
choroba, wielodzietnosc, brak umiejetnosci wypelniania funkcji opiekufJ.czo
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a takze gdy rodzina jest niepelna lub
wystapilo zdarzenie losowe,

- zasilku szkolnego, kt6ry maze bye przyznany uczniowi znajdujacemu sie przejsciowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Udzielanie swiadczen pomocy materialnej a charakterze socjalnym jest zadaniem wlasnym
gminy.

Zgodnie z art. 90f ustawy a systemie oswiaty .rada gminy uchwala regulamin
udzielania pomocy materialnej a charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie
gminy, kierujac sie celami pomocy materialnej a charakterze socjalnym, w kt6rym okresla
w szczegolnosci:

- spos6b ustalania wysokosci stypendium szkolnego w zaleznosci ad sytuacji
materialnej uczni6w i ich rodzin oraz innych okolicznosci, a kt6rych mowa wart. 90d
ust. I ustawy a systemie oswiaty,
formy, w jakich udziela sie stypendium szkolnego w zaleznosci ad potrzeb uczni6w
zamieszkalych na terenie gminy;

- tryb i spos6b udzielania stypendium szkolnego;
- tryb i spos6b udzielania zasilku szkolnego w zaleznosci ad zdarzenia losowego.

Ponadto zgodnie z art. 90m. ust. 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku
a systemie oswiaty (Oz. U. z Oz. U. z 2015 r. paz. 2156 ze zm.) rada gminy uprawnionajest
do przekazania kierownikowi osrodka pomocy spolecznej upowaznienia do zalatwiania
indywidualnych spraw z zakresu udzielania pomocy materialnej a charakterze socjalnym dla
uczni6w.

W zwiazku z powierzeniem Miejskiemu Osrodkowi Pomocy Spolecznej w Lodzi
zadania w zakresie prowadzenie postepowari oraz przyznawania pomocy w formie
stypendium szkolnego i zasilku szkolnego, niezbedne stalo sie wprowadzenie stosownych
zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej a charakterze socjalnym dla uczniow
zamieszkalych na terenie Miasta Lodzi,

Podjecie uchwaly nie pociaga za soba dodatkowych konsekwencji finansowych dla
budzetu Miasta Lodzi.
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