
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 14a, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Bogoria, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Bogoria Nr XIX/159/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Bogoria.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Bogoria

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

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

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1.  Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolne,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2.  Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi dalej pomocą materialną, są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

§ 3.  Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego określenia jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943 ze zm.),

2) organie prowadzącym – rozumie się przez to Gminę Bogoria,

3) wójcie – rozumie się przez to Wójta Gminy Bogoria,

4) uczniu – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków zgodnie z art. 90b ust. 3 i 4 ustawy;

5) wnioskodawcy – rozumie się przez to podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mowa 
w art. 90n ust. 2 ustawy;

6) kryterium dochodowym – 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 (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 930 ze zm.) z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przydzielanej 
niniejszym regulaminem,

7) kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy 
z dnia 28 listopad 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1518 z ze zm.)

Rozdział 2.
Uprawnieni do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 4. Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Bogoria uczniom, o których mowa 
w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy.

Rozdział 3.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 5. 1. 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:

1) bezrobocie,

2) niepełnosprawność,

3) ciężka lub długotrwała choroba,

4) wielodzietność,
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5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

6) alkoholizm,

7) narkomania,

8) rodzina jest niepełna,

9) wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na 
osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w § 3 ust. 6 – kryterium dochodowe

3. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w § 3 ust. 7 – 
kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – i nie może 
przekraczać miesięcznie 200% tej kwoty.

4. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, 
o których mowa w ust. 1, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie

Lp. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 
odpowiadająca procentowo kwocie, o której mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 
12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, ze zm.)

Miesięczna wysokość stypendium odpowiadająca 
procentowo kwocie w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 

2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, ze zm.)

1. Do 50% od 80% do 200 %

2. Powyżej 50% do 100% od 80% do 150 %

5. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku 
szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym 
roku szkolnym.

6. 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 zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy 
kolegiów – osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

§ 6. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uprawnionemu, który otrzymuje inne stypendium o charakterze 
socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 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 nie przekracza dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy 
kolegiów – osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

Rozdział 4.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 7. 1. Formami stypendium szkolnego

są:

1) refundacja całkowita lub częściowa poniesionych kosztów/wydatków,

2) rzeczowa,

3) pieniężna.

2. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, zajęciach 
wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczani, a także 
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą w szczególności: pokrycia kosztów zakupu 
podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników programów komputerowych, pomocy szkolnych, 
tornistrów, plecaków, stroju gimnastycznego, obuwia sportowego).

2) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników i innych służących 
procesowi edukacyjnego (lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych zakup 
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przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, plecaków, stroju na zajęcia wychowania, fizycznego oraz 
innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę).

3) Całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach 
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

4) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym opłat za internat 
lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

3. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub w kilku formach jednocześnie.

§ 8. Pomoc materialna w formach, o których mowa w §7 może być realizowana poprzez zwrot uprzednio 
zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów potwierdzających poniesiony 
wydatek np.: rachunków, faktur, biletów imiennych pieniężnych, kwitariuszy, dowodów wpłaty KP 
potwierdzających poniesione wydatki w formie wypłaty gotówkowej lub przelewu na rachunek bankowy.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 9. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt Gminy w drodze decyzji 
administracyjnej.

2. Jednostką organizacyjną gminy prowadzącą bieżącą obsługę świadczeń pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym jest Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii.

3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku. Wniosek składa się do 
Samorządowego Centrum Oświaty w Bogorii.

4. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się zaświadczenie lub oświadczenie o sytuacji 
rodzinnej i materialnej ucznia.

§ 10. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na wniosek:

1) rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia,

2) dyrektora szkoły,

2. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym może również zostać przyznane z urzędu 
przez Wójta Gminy.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w 
przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku 
szkolnego.

4. Wnioski w sprawie przyznania stypendium opiniuje Komisja Powołana Zarządzeniem Wójta Gminy 
Bogoria.

§ 11. 1. Rodzice ucznia, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne 
zobowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o zmianie sytuacji, które 
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Jeżeli ustaną przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego stypendium 
wstrzymuje się lub cofa.

3. Nienależnie pobrane stypendium szkolne podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.

4. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze 
decyzji administracyjnej.

5. Jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby 
zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może 
odstąpić od żądania takiego zwrotu.

Rozdział 6.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 12. 1. Zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej.
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2. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 
z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego.

Zdarzenia, które kwalifikują do ubiegania się o zasiłek szkolny to w szczególności:

a) klęski żywiołowe np. pożar, powódź,

b) kradzieże,

c) wypadki,

d) śmierć członka rodziny, opiekuna prawnego,

e) wydatki związane z nagłą chorobą ucznia, słuchacza powodujące zaniedbanie potrzeb edukacyjnych,

f) inne szczególne okoliczności, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniają naukę 
ucznia”.

3. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek:

1) rodziców, opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia.

2) dyrektora szkoły.

4. Zasiłek szkolny może również zostać przyznany z urzędu.

5. Wniosek kieruje się do Wójta Gminy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr ..............

Rady Gminy Bogoria

z dnia 08 sierpnia 2017 roku

Zgodnie z art. 90f ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Rada Gminy Bogoria uchwala
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Bogoria.

Obecny Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Bogoria uchwalony Uchwałą Nr XIX/159/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia
26 października 2012 r. wymaga dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Zmiana
związana jest także ze zmianą nazwy jednostki organizacyjnej gminy prowadzącej bieżącą obsługę
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym z Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół
i Przedszkoli w Bogorii na Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii.
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