
Projekt

z dnia  12 sierpnia 2015 r.
Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy

UCHWAŁA NR _________
RADY GMINY JEMIELNICA

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Jemielnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 – z późn. zm.1), oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 – z późn. zm.2) Rada Gminy uchwala:

REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Jemielnica

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Jemielnica.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o Wójcie Gminy Jemielnica – oznacza to również Kierownika Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jemielnicy.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych 
oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
24 roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej 
umysłowo w stopniu głębokim spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki;

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – 
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 
379 i poz. 1072

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2003 r., Nr 137, poz. 1304; z 2004 r., Nr 69, 
poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703; Dz.U. z 2004 r., Nr 281, poz. 2781; Dz.U. z 2005 r., Nr 17, poz. 141; Dz.U. 
z 2005 r., Nr 94, poz. 788; z 2005 r., Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r., 
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, 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, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r., Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; 
z 2009 r., Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r., Nr 44, poz. 250, 
Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r., Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, 
poz. 887, Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r., poz. 941, poz. 979; z 2013 r., poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650; 
z 2014 r., poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877 oraz z 2015 poz. 357
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§ 4. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako płatne 
zajęcia spoza planu nauczania lub jako inne – pozaszkolne – płatne zajęcia edukacyjne (w szczególności: kursy 
językowe, informatyczno – komputerowe, zajęcia logopedyczne);

2) pomocy rzeczowej ( w szczególności: podręczników, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, 
materiałów typu encyklopedie lub słowniki, wyposażenia szkolnego typu tornister lub przybory szkolne, 
materiały dydaktyczne dla niepełnosprawnych uczniów);

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
(w szczególności: kosztów dojazdu i pobytu w internacie) - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych.

§ 5. Pomoc, o której mowa w § 4 będzie realizowana poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po 
przedstawieniu odpowiednich rachunków (faktur) potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty 
gotówkowej w kasie lub przelewem na rachunek bankowy rodziców ucznia lub opiekunów prawnych lub 
pełnoletniego ucznia.

§ 6. Rachunki (faktury) potwierdzające poniesione wydatki z tytułu zakupu przedmiotów stanowiących pomoc 
rzeczową mogą być wystawione w okresie ferii letnich poprzedzających bezpośrednio rozpoczęcie roku szkolnego 
na jaki jest przyznane stypendium szkolne.

§ 7. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 
opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 
zdarzenie losowe.

§ 8. 1. Uczniowi, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 30% kwoty, o której mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), przyznawane 
jest stypendium szkolne w miesięcznej wysokości 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114).

2. Uczniowi, w którego rodzinie dochód na osobę przekracza 30% oraz nie przekracza 60% kwoty, o której 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) 
przyznawane jest stypendium szkolne w miesięcznej wysokości 140% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 
2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114).

3. Uczniowi, w którego rodzinie dochód na osobę przekracza 60% oraz nie przekracza 100% kwoty, o której 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), 
przyznawane jest stypendium szkolne w miesięcznej wysokości 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 
2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114).

§ 9. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest w wysokości i w formie zgodnej z rzeczywistymi potrzebami 
ucznia, z zastrzeżeniem §7 i §8.

2. Stypendium szkolne przyznawane jest na osobisty wniosek pełnoletniego ucznia, a w przypadku ucznia 
małoletniego lub nie posiadającego zdolności do czynności prawnych – jego rodzica (prawnego opiekuna).

3. Stypendium szkolne może być przyznane również z urzędu na wniosek dyrektora szkoły, do której uczeń 
uczęszcza.

§ 10. 1. Uczeń otrzymujący stypendium szkolne, a w przypadku ucznia małoletniego lub nie posiadającego 
zdolności do czynności prawnych – jego rodzice (opiekunowie prawni), obowiązani są niezwłocznie powiadomić 
Wójta Jemielnicy o ustaniu przyczyny, która stanowiła podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. W przypadku ustania przyczyny, która stanowiła podstawę przyznania stypendium szkolnego, Wójt 
Jemielnicy wstrzymuje w drodze decyzji administracyjnej dalszą wypłatę stypendium szkolnego.

3. W przypadku stwierdzenia, że przyznanie stypendium szkolnego zostało dokonane na podstawie przyczyny 
nieprawidłowej lub nieistniejącej, w tym potwierdzonej fałszywymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami, 
Wójt Jemielnicy cofa w drodze decyzji administracyjnej przyznane stypendium szkolne, nakazując jednocześnie 
zwrot nieprawnie pobranych kwot stypendium.
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§ 11. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, 
a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 
15 października danego roku szkolnego.

2. Stypendium szkolne wypłacane będzie w terminach:

1) I część do 31 grudnia za okres od września do grudnia danego roku,

2) II część do 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku,

3) innych – w uzasadnionych przypadkach.

§ 12. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek złożony przez:

1) rodziców (prawnych opiekunów) ucznia małoletniego nie posiadającego zdolności do czynności prawnych,

2) ucznia pełnoletniego,

3) dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.

2. Przyznanie zasiłku szkolnego może nastąpić również z urzędu.

3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się niezwłocznie po powstaniu zdarzenia losowego będącego 
podstawą ubiegania się o zasiłek szkolny, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od tego zdarzenia. 
Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie faktyczne, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

4. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych 
z procesem edukacyjnym.

5. Zasiłek szkolny wypłacany jest w ciągu 21 dni od dnia wydania decyzji o jego przyznaniu.

§ 13. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej składa się w sekretariacie Wójta Jemielnicy bądź 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jemielnicy.

§ 14. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2575 z późn. zm.).

§ 15. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/192/09 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2009 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Jemielnica. (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 98, poz. 1362 z dnia 27 listopada 2009 r. )

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Antoni Drzyzga
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