UCHWAŁA NR XXXVIII/970/2012
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 20 czerwca 2012 r.
w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów „Posiłek dla ucznia”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) - Rada m.st. Warszawy uchwala,
co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest m.st.
Warszawa;
2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę w szkole, o której mowa
w pkt 1;
3) rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.
§ 2. 1. Stypendium „Posiłek dla ucznia”, zwane dalej „stypendium”, może zostać
przyznane uczniowi pochodzącemu z rodziny znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji
materialnej bądź w uzasadnionych przypadkach losowych, w sytuacji gdy nie jest możliwe
uzyskanie dofinansowania posiłków spożywanych podczas jego pobytu w szkole ze środków
pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Stypendium przyznawane jest uczniowi pobierającemu naukę w szkole, która nie
prowadzi własnej stołówki szkolnej, o której mowa w art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)).
§ 3. 1. Stypendium przyznaje się na wniosek kierowany do dyrektora szkoły, którego
wzór stanowi załącznik do uchwały.
2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1) rodzic ucznia;
2) pełnoletni uczeń;
3) nauczyciel zatrudniony w szkole;
4) inna pełnoletnia osoba dysponująca wiedzą o trudnej sytuacji materialnej rodziny
ucznia lub zdarzeniu losowym uzasadniającym przyznanie stypendium.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010
r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i
Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292,
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 z 2009 r. Nr 6, poz. 33,
Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.
814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenia o wysokości
dochodów członków gospodarstwa domowego, w którym przebywa uczeń, a w przypadku
gdy nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia, mogą to być oświadczenia o
wysokości dochodów lub inne dokumenty, w tym zaświadczenia z instytucji pomocy
społecznej lub opinia pedagoga szkolnego, potwierdzające trudną sytuację materialną ucznia.
§ 4. 1. Stypendium przyznaje dyrektor szkoły.
2. Wypłata stypendium następuje poprzez zapłatę na rzecz podmiotu prowadzącego
działalność gastronomiczną za posiłki spożywane przez ucznia. Podstawę zapłaty stanowią
sprawdzone, opisane i zatwierdzone przez dyrektora szkoły rachunki lub faktury wystawione
przez ten podmiot na szkołę.
3. Wysokość stypendium wynosi do 12 zł dziennie, nie więcej jednak niż faktyczne
koszty posiłków spożywanych przez ucznia w czasie pobytu w szkole, potwierdzone
rachunkami lub fakturami, o których mowa w ust. 2.
4. Stypendium może obejmować pełne lub częściowe pokrycie kosztów posiłków
spożywanych przez ucznia w czasie pobytu w szkole.
5. Stypendia przyznawane są w ramach limitu środków zaplanowanych na ten cel w
planie wydatków szkoły, na okres nie dłuższy niż do końca roku budżetowego.
6. W przypadku ustania przesłanek uzasadniających przyznanie stypendium dyrektor
szkoły może zawiesić jego wypłatę lub skrócić okres na jaki zostało ono przyznane.
7. W przypadku ustania przesłanek uzasadniających przyznanie stypendium rodzic lub
pełnoletni uczeń niezwłocznie powiadomi o tym fakcie dyrektora szkoły.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca
Rady m. st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

