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UCHWAŁA NR XLVII/278/2018
RADY GMINY PCIM
z dnia 27 sierpnia 2018 roku

w s prawie: przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Pcim”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.), oraz art. 90f oraz art. 90p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) - Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Pcim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIV/195/2017 Rady Gminy Pcim z dnia 24 lipca 2017 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Pcim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Załącznik do uchwały Nr XLVII/278/2018
Rady Gminy Pcim z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Pcim
Regulamin określa tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, sposób ustalania wysokości
stypendium szkolnego, formy w jakich udziela się stypendium szkolne oraz tryb i sposób udzielania zasiłku
szkolnego.
DZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Pomoc materialna jest udzielana uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Pcim w celu zmniejszenia
różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej
sytuacji materialnej ucznia.
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
a) stypendium szkolne,
b) zasiłek szkolny.
3. Pomoc materialna, o której mowa wyżej udzielana jest ze środków dotacji celowej otrzymywanej
corocznie z budżetu państwa i środków własnych Gminy.
§ 2. Pomoc materialna przysługuje:
1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dorosłych,
2. słuchaczom publicznych:
a) kolegiów nauczycielskich,
b) nauczycielskich kolegiów języków obcych,
c) kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do
ukończenia 24 roku życia.
3. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiającym dzieciom i młodzieży
upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, a także
dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych
- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
5. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do
czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
§ 3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są przez Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu w drodze decyzji administracyjnej.
§ 4. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:
a) rodziców, prawnych opiekunów,
b) pełnoletniego ucznia,
- po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego
kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa
w art. 90b ust. 3 pkt 2, ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1457 z późn. zm.) określanej dalej w treści tego regulaminu mianem „ustawy o systemie oświaty”,
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c) dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium
pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie
oświaty.
2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznane z urzędu.
DZIAŁ II.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA 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: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm lub narkomania oraz gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło
zdarzenie losowe.
2. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym
ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może
otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innymi stypendiami o charakterze socjalnym ze
środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.), a w
przypadku kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegów pracowników służb
społecznych- osiemnastokrotności kwoty, o której mowa wyżej.
§ 6. 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018, poz.1508 z późn. zm.),
2. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust.1, jest ustalana na zasadach określonych
w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w pkt 1 z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego) i świadczeń pomocy
materialnej o charakterze motywacyjnym, o których mowa w art. 90 c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.
§ 7. 1. Stypendium szkolne może być przyznane uczniom 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. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pcimiu do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października
danego roku szkolnego.
3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po
upływie terminów, o których mowa w ust. 2
4. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie
powiadomić Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pcimiu o ustaniu przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia, 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, w przypadku gdy kierownik
poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
6. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium.
7. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
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DZIAŁ III.
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO
§ 8. 1. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania
uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz od wystąpienia okoliczności,
o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i wynosi:
1) jeżeli dochód miesięczny na osobę w rodzinie jest równy lub niższy niż 300,00 zł, stypendium ustala się
w wysokości miesięcznej do 200% kwoty o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
2) jeżeli dochód miesięczny na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300,00 zł, - do górnej kwoty uprawniającej
do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty,
stypendium ustala się w wysokości miesięcznej do 170% kwoty o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych
2. Stypendium szkolne realizowane jest miesięcznie lub jednorazowo w terminach:
a) do dnia 31 grudnia za okres od września do grudnia danego roku,
b) do dnia 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku.
3. W przypadku gdy środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendium, o których mowa w §
1 ust. 3 są niewystarczające na przyznanie tego świadczenia wszystkim uczniom (słuchaczom), którzy złożyli
wnioski spełniające kryteria, stypendium szkolne przyznane zostanie wyłącznie uczniom (słuchaczom)
pochodzącym z rodzin o najniższych dochodach.
DZIAŁ IV.
FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
§ 9. 1. Stypendium szkolne udzielane jest 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
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:
a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych
pomocy dydaktycznych służących poszerzaniu wiedzy,
b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, strojów na zajęcia wychowania fizycznego oraz
innego wyposażenia wymaganego przez szkołę,
c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych, kursów językowych, kursów komputerowych, nauki
pływania, zajęć gimnastyki korekcyjnej lub innych zajęciach edukacyjnych,
d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach
i wyjazdach organizowanych przez szkołę.
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, słowników,
lektur szkolnych, książek niezbędnych w procesie edukacyjnym, edukacyjnych programów
komputerowych, podstawowego stroju sportowego, szkolnego i sprzętu sportowego przeznaczonego do
zajęć wychowania fizycznego i innych pomocy naukowych oraz przyborów szkolnych,
2. Ponadto uczniom szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, stypendium szkolne może być
udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp.
3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt uzna, że
udzielenie stypendium w formie, o których mowa w ust. 1 , a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych
także w formie, o której mowa w ust. 2 nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów udzielenie
stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest celowe.
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4. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie.
5. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1)., realizowane jest po
przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione wydatki związane z procesem edukacyjnym w formie
wypłaty gotówkowej z kasy Urzędu Gminy w Pcimiu lub na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy
rodziców ucznia (opiekuna) lub pełnoletniego ucznia w terminie 21 dni od daty przedłożenia rachunku.
6. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w ust.1 pkt 2), realizowane jest poprzez
przekazanie wnioskodawcy zakupionych pomocy edukacyjnych.
7. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w ust. 2, realizowane jest poprzez zwrot
poniesionych wydatków, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających ich powstanie w formie wypłaty
gotówkowej z kasy Urzędu Gminy w Pcimiu lub na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia
(opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia, w terminie 21 dni od daty przedłożenia rachunku.
8. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o których mowa
w ust. 3 wypłacane są w kasie Urzędu Gminy w Pcimiu lub przelewem na rachunek oszczędnościowo
rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.
DZIAŁ V.
TRYB i SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO
§ 10. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia.
2. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego, w szczególności spowodowanej:
a) pożarem, powodzią lub inną klęską żywiołową,
b) nagłą ciężką chorobą lub śmiercią członka rodziny.
§ 11. Zasiłek przyznaje się w formie:
a) świadczenia pieniężnego, na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
§ 12. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się raz lub kilka razy w roku.
2. Zasiłek szkolny przyznaje się niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
§ 13. 1. 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
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm).
2. Przy przyznaniu i ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego Kierownik GOPS w Pcimiu kieruje się
indywidualną oceną zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku.
§ 14. 1. O zasiłek szkolny można ubiegać się w czasie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
2. Zasiłek szkolny przyznaje się na podstawie wniosku złożonego do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pcimiu.
3. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego, powinno być udokumentowane (np.
protokołem lub zaświadczeniem wystawionym przez odpowiednią instytucje).
§ 15. Na sfinansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się do 5 % środków finansowych, o których mowa
w § 1 ust. 3, przeznaczonych na pomoc socjalną dla uczniów.
§ 16. 1. Zasiłek szkolny przyznawany w formie jak w § 12 lit. a) realizowany jest po przedstawieniu
odpowiednich rachunków lub faktur potwierdzających poniesione wydatki w formie wypłaty gotówkowej
w kasie Urzędu Gminy w Pcimiu lub przelewem na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy rodziców
ucznia (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, w terminie 21 dni od daty ich przedłożenia.
2. Zasiłek szkolny przyznany w formie jak w § 12 lit b) realizowany jest przez przekazanie wnioskodawcy
zakupionych pomocy edukacyjnych.
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DZIAŁ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 17. 1. Świadczeń pomocy materialnej nie przyznaję się wstecz, za wyjątkiem zmiany rozstrzygnięcia
organu przyznającego świadczenie przez organ odwoławczy.
2. Przyznane uczniowi (słuchaczowi) świadczenia pomocy materialnej określone w § 10 zostają zawieszone
z dniem wydania przez dyrektora szkoły (kolegium) decyzji o skreśleniu z listy uczniów (słuchaczy):
a) uczeń (słuchacz) traci prawo do zawieszonych świadczeń pomocy materialnej z dniem uprawomocnienia się
decyzji o skreśleniu w trybie przewidzianym przez statut szkoły (regulamin kolegium),
b) jeżeli decyzja o skreśleniu zostaję uchylona zawieszone świadczenia zostają wypłacone w najbliższym
terminie wypłat dla uczniów,
c) w okresie zawieszenia świadczeń, nie rozpatruje się wniosków uczniów (słuchaczy) o przyznanie innych
świadczeń pomocy materialnej.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

