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UCHWAŁA NR XLV/243/2014
RADY GMINY SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA
z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Słupia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( j.t. Dz.U. z 2001 r. r 142, poz. 1591 ze zm.), oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz U. Z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) Rada Gminy w Słupi uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Słupia, stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/148/2005 Rady Gminy w Słupi z dnia 25 maja 2005 r w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Słupia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Marian Machnik
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Załącznik do Uchwały Nr XLV/243/2014
Rady Gminy Słupia Jędrzejowska
z dnia 29 października 2014 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Słupia.
Rozdział 1.
Postanowienie ogólne
§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
osobom wskazanym w art.90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zamieszkałym na terenie
Gminy Słupia w szczególności:
1) formy stypendium socjalnego;
2) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) obowiązki świadczeniobiorców stypendium szkolnego
5) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego z tytułu zdarzenia losowego.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o :
1) organie – należy przez to rozumieć organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawach udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym w Gminie Słupia;
2) regulaminie- należy przez to rozumieć niniejszy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słupia;
3) rodzinie – należy przez to rozmieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Z 1013 r. poz.182 ze zm.);
4) uczniu- należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty zamieszkałe na terenie Gminy Słupia.
5) Miejscu zamieszkania ucznia – należy przez to rozumieć zamieszkania rodziców albo tego z rodziców,
któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie
władzy rodzicielskiej;
6) dochodzie na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć miesięczne dochody rodziny w rozumieniu
art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( Dz.U. z 2013 r. poz 182 ze zm.);
7) kryterium dochodowe na osobę w rodzinie- należy przez to rozumieć kryterium, o którym mowa
w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
( Dz.U z2013 r. poz. 182 ze zm.);
Rozdział 2.
Formy i sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 3. 1 Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne
2) zasiłek szkolny
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2. Formami stypendium szkolnego są:
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach nauczania, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą w szczególności: kosztów nauki języków obcych, zajęć
muzycznych, tanecznych, recytatorskich, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie, zajęć
rewalidacyjnych
(np. językowych lub sportowych), wyjść do teatru, muzeum, galerii i kina organizowanych przez szkołę;
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym szczególności zakup:
a) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji
procesu dydaktycznego, a także sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego służącego
temu procesowi, tuszu do drukarki, pokrycie kosztów abonamentu internetowego, zakup instrumentów
muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych
w formach zorganizowanych, sprzętu umożliwiającego rozwijanie swoich zainteresowań w formach
zorganizowanych np. w kołach zainteresowań; zakup okularów korygujących wzrok,
b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, przyborów szkolnych,
c) stroju sportowego, odzieży sportowej i obuwia sportowego bezpośrednio związanych z procesem
edukacyjnym oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę – np. strój
galowy ucznia obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły, ubranie niezbędne do odbycia praktyki
uczniowskiej,
§ 4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Miernikiem trudnej sytuacji jest dochód na osobę w rodzinie.
3. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej uwzględnia się również w szczególności występowanie
w rodzinie:
1) bezrobocia,
2) niepełnosprawności,
3) ciężkiej lub długotrwałej choroby,
4) wielodzietności,
5) braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
6) alkoholizmu,
7) narkomanii,
8) niepełności rodziny
9) występowanie zdarzeń losowych.
§ 6. Do ubiegania się o stypendium uprawieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Słupia,
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie
oświaty,
3) dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
§ 7. Miesięczna wysokość dochodu jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy
o pomocy społecznej, z tym że dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa
w art. 90 c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–4–

Poz. 2928

§ 8. Stypendium szkolne ie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200%
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
§ 9. 1 Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy
w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy
niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach
innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym
nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
§ 10. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do jednej z następujących
grup dochodowych :
1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie –
stypendium przyznaje się w wysokości maksymalnej określonej w § 8 Regulaminu;
2) dochód na osobę w rodzinie przekracza 50% i nie przekracza 80% kwoty kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie – stypendium przyznaje się w wysokości 70% maksymalnej kwoty określonej
w § 8 Regulaminu;
3) dochód na osobę w rodzinie przekracza 80% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie –
stypendium przyznaje się w wysokości 40% maksymalnej kwoty określonej w
§ 8 Regulaminu.
§ 11. 1 Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust 2.
2. 2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może
otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze
środków publicznych ie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych- osiemnastokrotności
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
§ 12. Uczniowi może być przyznana
i motywacyjnym.

jednocześnie pomoc materialna o charterze socjalnym, jak
Rozdział 3.

Tryb przyznania i wypłaty stypendium szkolnego
§ 13. Świadczenie pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego przyznaje lub odmawia przyznania
organ w formie decyzji administracyjnej na wniosek:
1) rodziców ( opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia;
2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych,
kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy
o systemie o światy.
§ 14. 1 Warunkiem ubiegania się o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charterze socjalnym jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
2) dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń albo oświadczeń o uzyskanych dochodach przez
poszczególnych członków rodziny, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku;
3) uzasadnienie ubiegania się o przyznanie pomocy.
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2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, nie przedkłada się dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Organ może określić wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego.
§ 15. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
§ 16. 1 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się osobiście i za potwierdzeniem w terminie
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. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po
upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
§ 17. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w
§ 3. ust. 2 pkt 1 regulaminu, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego
zajęcia edukacyjne po przedstawieniu przez wnioskodawcę rachunku wystawionego przez prowadzącego
zajęcia.
§ 18. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt
2 regulaminu realizowana jest poprzez dokonanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z dokonanym
zakupem, na podstawie faktur ,lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę oraz innych
dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki.
2. Świadczeniobiorca zobowiązany jest do przedkładania faktur, rachunków oraz innych dokumentów
potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki, o których mowa w ust. 1, do 10 dnia
bieżącego miesiąca.
3. Dopuszcza się zwrot kosztów poniesionych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego ( zakup
podręczników szkolnych i pomocy naukowych) na podstawie faktur wystawionych w lipcu i sierpniu danego
roku.
4. 4. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów, tj. faktury, rachunki i inne na zakup usług
i artykułów, o których mowa w § 3 ust. 2. winny być przedstawione do wysokości 30% otrzymanego
świadczenia, tzn. stypendium szkolnego.
5. 5. Formą zwrotu kosztów jest wypłata gotówkowa z klasy lub przelew na rachunek oszczędnościowo –
rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia, zgodnie z przyjętym
harmonogramem.
Rozdział 4.
Tryb i sposób przyznania zasiłku szkolnego
§ 19. Do trybu przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci zasiłku szkolnego
stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu dotyczące trybu przyznania stypendium szkolnego
z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
§ 20. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych), pełnoletniego ucznia
lub dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium
pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa
w art. 90 b ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty.
2. Zdarzeniami losowymi rozumianymi jako zdarzenia niespodziewane, których przy zachowaniu rozsądnej
oceny sytuacji nie można było przewidzieć, uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego, są w szczególności:
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1) śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;
2) ponoszenia wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, która spowodowała niemożność lub
znacznie ograniczyła możliwość prawidłowego realizowania przez ucznia procesu edukacyjnego;
3) klęska żywiołowa;
4) pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia
niezbędnego do realizacji procesu edukacyjnego ucznia;
5) kradzież, której skutkiem było pozbawienie ucznia mienia lub wyposażenia niezbędnego do realizacji
procesu edukacyjnego ucznia;
6) nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny.
3. Zasiłek szkolny może być również przyznany z urzędu.
§ 21. 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.
§ 22. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
§ 23. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie ie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.
§ 24. Organ może określić wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słupia.
§ 26. Traci moc uchwała Nr. XXIII/148/2005 Gminy Słupia z dnia 25 maja 2005r
w sprawie regulaminu udzielania
zamieszkałych na terenie Gminy Słupia.

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa świętokrzyskiego.

