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UCHWAŁA NR XXVIII/ 281/13
RADY GMINY W KLIMONTOWIE
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XXVII/275/13
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jt.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:
§ 1. 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Klimontów stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/275/13 Rady Gminy
w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzialania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Klimontów (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego z 2013 r., poz. 2975) wprowadza się zmiany w ten sposób, że:
1) § 5. otrzymuje brzmienie: „Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym Wójt Gminy Klimontów może powołać komisję stypendialną. Skład komisji stypendialnej, tryb
jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala Wójt Gminy Klimontów odrębnym zarządzeniem.”
2) § 6. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajujący się w trudnej
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie
twej występuje: bezrobocie, niepełosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak
umiejetności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90d ust. 12 ustawy.”
3) § 8. otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendium szkolne może być udzielanie uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności udziału w:
a) zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęciach logopedycznych i innych wynikających
z potrzeby wyrównywania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni
psychologiczno – pedagogicznej,
b) zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, takich jak: dodatkowe zajęcia nauki
języka obcego, zajęcia muzyczne, plastyczne, komputerowe, sportowe,
c) innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjścia (wyjazdy) do kina, teatru, na
wycieczki szkolne, zielone szkoły i inne poszerzające wiedzę i zdolności uczniów.
2) pomocy rzeczowej - zakupu artykułów o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
a) podręczników, lektur szkolnych, słowników, encyklopedii i innych książek pomocnych
w realizacji procesu dydaktycznego;
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b) pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych;
c) wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego w tym
zeszytów, długopisów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka oraz innego wyposażenia
uczniów wymaganego przez szkołę,
d) stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego;
e) rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na
realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia (zakup
sprzętu komputerowego, opłaty za Internet, biurka, krzesła służące do nauki w domu);
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków, o których mowa w art. 90 b
ust. 3 pkt 2 ustawy oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
3. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom,
o których mowa w ust. 2 także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (opłat za internat lub bursę, opłat za przejazdy
z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem).
4. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy
Klimontów uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 a w przypadku
uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w ust. 3, nie jest możliwe, natomiast
w przypadku słuchaczy kolegów, o których mowa w ust. 2, udzielenie stypendium w formach, o których
mowa w ust. 1 i 3, nie jest celowe.”;
4) § 12.ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia
o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został
złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:
1) zaświadczenie lub oświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez
danego członka rodziny,
2) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości pobieranych emerytur, rent (decyzje ZUS, KRUS
przekaz pocztowy lub wyciąg bankowy),
3) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego, zasiłku pielęgnacyjnego,
rodzinnego wraz z dodatkami (decyzje OPS),
4) zaświadczenie lub oświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego
wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy za dany rok,
5) oświadczenie lub decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla
bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy,
6) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych i wypłacanych alimentów na rzecz
osób w rodzinie (odpis wyroku sądu, przekaz pocztowy lub wyciąg bankowy z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku),
7) zaświadczenie lub oświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu
studenta oraz zaświadczenia o wysokości otrzymywanego stypendium,
8) zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,
9) zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach z pracy dorywczej.”;
5) § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.”
6) § 15 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o zasiłek szkolny składa się w ZEASiP w Klimontowie,
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie
tego zasiłku. Wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku Nr 3 do niniejszej
uchwały lub bez wykorzystania tego formularza.”
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7) § 18 otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli:
1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 6 ust. 2 regulaminu,
2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły,
3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze
stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w § 7 ust. 4 regulaminu,
4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania - poza obszar gminy.
2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły
albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni
zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięcia
stypendium, o których mowa w ust. 1.
3. Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium
bądź odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Wójt Gminy Klimontów.”.
2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Rębacz

