UCHWAŁA Nr XXXIV/341/2013
Rady Gminy Gietrzwałd
z dnia 20 czerwca 2013r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gietrzwałd.
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jedn.Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co
następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1.Regulamin określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) kwocie dochodu - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w
rodzinie, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 182 ze zm.),
2) kwocie rodzinnej – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z
2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.).
§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest zamieszkałym na terenie
Gminy Gietrzwałd uczniom, wychowankom i słuchaczom szkół, zwanych dalej „uczniami”
wymienionym w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”.
Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 3.1. Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom spełniającym kryterium dochodowe
określone w art. 90 d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
2. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego ustalana jest indywidualnie dla każdego
ucznia, z uwzględnieniem sytuacji dochodowej ucznia i jego rodziny oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w granicach grup
dochodowych określonych w § 4.
§ 4. Określa się następujące grupy dochodowe:
Grupa
1
2

Przedział miesięcznej wysokości dochodu na
osobę w rodzinie [złotych]
Do 50 % kwoty dochodu
Powyżej 50 % kwoty dochodu

Przedział wysokości stypendium
szkolnego [złotych]
80% – 200% kwoty rodzinnej
80% – 180 % kwoty rodzinnej

1

§ 5. W uzasadnionych przypadkach wysokość stypendium ustalona w granicach określonych
w § 4 może zostać zwiększona do wysokości 200% kwoty rodzinnej w szczególności z uwagi
na zwiększone potrzeby edukacyjne ucznia oraz zaistnienie innych okoliczności, o których
mowa w art. 90d ust.1 ustawy o systemie oświaty.
Rozdział 3
Formy stypendium szkolnego
§ 6.1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom i słuchaczom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
w tym:
a) wyrównawczych,
b) wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
w szczególności takich, jak: pozaszkolne zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne,
językowe, sportowe,
c) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym wyjazdach
i szkolnych wycieczkach o charakterze edukacyjnym, wyjść do kin i teatrów
organizowanych przez szkołę
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników, przyborów szkolnych, zeszytów, stroju i obuwia gimnastycznego, pomocy
dydaktycznych służących rozwijaniu wiedzy ucznia, zakup rzeczy i przedmiotów nie
stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na przebieg procesu
nauczania,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania (za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, bursie
lub stancji, przejazdy do szkoły) uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie stypendium w formach
określonych w pkt 1-3 lub nie jest celowe.
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 7.1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie urzędu gminy w Gietrzwałdzie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i
kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być
złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
§ 8. W decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego ustala się formę jego realizacji oraz
sposób płatności.
Rozdział 5
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 9.1. Zasiłek szkolny może być przyznany na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub
dyrektora szkoły dla ucznia, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z po2

wodu zdarzenia losowego, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim, dokumentem z ewidencji ludności, dokumentem z Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczeniem z policji lub innym
dokumentem, w szczególności gdy:
a) umiera jedno z rodziców lub prawnych opiekunów,
b) wystąpiła ciężka choroba w rodzinie (choroba rodziców, rodzeństwa lub ucznia),
c) gospodarstwo domowe dotknęła klęska żywiołowa (pożar, powódź).
2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie
wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium
szkolnego.
§ 10. W decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego ustala się formę jego realizacji oraz sposób
płatności.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 11. Przyznawanie i przekazywanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest uruchamiane po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.
§ 12. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o systemie oświaty.
§ 13.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gietrzwałd.
§ 14. Traci moc Uchwała Rady Gminy Gietrzwałd NR XXIV/225/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Gietrzwałd (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 45,
poz. 652) oraz zmieniające ją uchwały nr XXIX/290/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. i nr
XXXVII/362/2006 z dnia 19 października 2006 r.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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