
Informacja o realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Na pomoc materialną w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w okresie
wrzesień-grudzień 2006 r. Gmina Miejska Kłodzko dysponowała kwotą 238.061 zł, z czego
na stypendia szkolne wykorzystano kwotę 236.490 zł, a na zasiłki szkolne 1.571 zł.

Do 15 września 2006 r. obowiązywał pierwszy termin składania wniosków                       
o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2006/2007. Od 1 października 2006 r.
nastąpiła zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do ubiegania się o stypendium
szkolne z 316 zł na 351 zł. W związku z tym wyznaczono drugi, dodatkowy termin składania
wniosków do 25 października 2006 r. Do Urzędu Miejskiego w Kłodzku wpłynęło ogółem
634 wnioski.
Po analizie formalno-prawnej Burmistrz Kłodzka wydał następujące decyzje:
- pozytywne – 599
- negatywne – 26
- nie rozpatrzone – 9

Wydanie decyzji negatywnych spowodowane było niespełnieniem warunków do
przyznawania stypendium szkolnego. Natomiast 9 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia
ze względu na występujące w nich braki formalne, które mimo wezwania nie zostały przez
wnioskodawcę uzupełnione w wyznaczonym terminie.

Ilość przyznanych stypendiów w ramach szkół przedstawia poniższa tabela:

Lp. Nazwa szkoły Ilość przyznanych
stypendiów szkolnych

1. Zespół Szkół Integracyjnych 35
2. Szkoła Podstawowa nr 3 153
3. Szkoła Podstawowa nr 6 49
4. Szkoła Podstawowa nr 7 53
5. Gimnazjum nr 1 87
6. Gimnazjum nr 2 59
7. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości 46
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 30
9. Zespół Szkół Ogólnokształcących 16
10. Zespół Szkół Specjalnych 24
11. Gimnazjum Publiczne 9
12. Inne szkoły 38

Stypendia zostały zrealizowane w formie jednorazowych wypłat z kasy Urzędu
Miejskiego w Kłodzku lub jako przelew na konto dysponenta, w następujących
wysokościach: 210 zł, 370 zł oraz 505 zł. Wysokość stypendium uzależniona była od
wysokości dochodów netto na osobę w rodzinie ucznia i ustalona zgodnie z uchwałą
nr LX/464/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 26 października 2006 r. zmieniającą
uchwałę nr XLIII/359/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko. 

Oprócz wniosków o stypendium szkolne do Urzędu Miejskiego w Kłodzku
w powyższym okresie wpłynęło 6 wniosków o zasiłek szkolny, które Burmistrz Kłodzka
rozpatrzył w następujący sposób:
- pozytywnie – 5
- negatywnie – 1



Wydanie decyzji negatywnej było spowodowane niespełnieniem warunków do
przyznawania zasiłku szkolnego.

Zasiłki zostały przyznane w następujących wysokościach: 300 zł, 311 zł i 320 zł.
Wysokość zasiłku została ustalona w zależności od sytuacji materialnej rodziny ucznia oraz
dotkliwości zdarzenia losowego. 

Dalsza pomoc materialna w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
w roku szkolnym 2006/2007 (styczeń-czerwiec 2007 r.) będzie realizowana po
otrzymaniu dotacji na 2007 rok z budżetu państwa. 
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