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Poz. 8384
UCHWAŁA NR II/4/2018
RADY GMINY RZEZAWA
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Rzezawa.
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1457 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy Rzezawa uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Rzezawa, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzezawa.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/151/2013 Rady Gminy Rzezawa z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Rzezawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie od 1 września 2018 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Kwiecińska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/04/2018
Rady Gminy Rzezawa
z dnia 30 listopada 2018 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Rzezawa
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Rzezawa określa sposób ustalania wysokości
stypendium szkolnego, formy jego udzielania, tryb i sposób udzielania stypendium
szkolnego oraz zasiłku szkolnego.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o :
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
2) uczniu - należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust 3 i 4 ustawy,
3) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w art. 90 n ust. 2
ustawy – uprawniony do złożenia wniosku,
4) szkole – należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o których mowa
w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy,
5) kolegium – należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne kolegia, o których mowa
w art. 90b ust. 3 pkt. 1 ustawy,
6) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, kolegium, ośrodka, do którego
uczeń uczęszcza,
7) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodów na
osobę w rodzinie określoną przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej.
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO
§ 2.
1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% i nie może
przekraczać 200 % wysokości zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
2. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w zależności od wysokości środków
w budżecie Gminy Rzezawa przeznaczonych na ten cel, liczby uczniów uprawnionych
do otrzymania stypendium szkolnego, sytuacji materialnej w rodzinie ucznia oraz skali
okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszego regulaminu.
FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO
§ 3.
Przyjmuje się następujące formy, w jakich udzielane jest stypendium szkolne w zależności od
potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzezawa:
1) całkowite lub częściowe pokrycie 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 kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, wycieczek
szkolnych, wyjść do kina i teatru organizowanych przez szkołę;
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:
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•

podręczników, lektur, encyklopedii i innych książek związanych z realizacją
procesu dydaktycznego,
• osobistego wyposażenia bezpośrednio związanego z realizacją procesu
dydaktycznego w tym min. zeszytów, długopisów, piórników, tornistrów,
strojów gimnastycznych, obuwia sportowego,
• pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów
komputerowych,
• oraz innych uznanych przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza;
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania, uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom
kolegiów;
4) świadczenie pieniężne w przypadkach określonych w art. 90 d ust. 5 ustawy.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

1.
2.
1)

2)
3.

§ 4.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Zespole Obsługi
Szkół i Przedszkoli w Rzezawie.
Uczeń ubiegający się o stypendium musi spełniać łącznie następujące warunki:
znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów nie
przekraczających kryterium dochodowego w szczególności, gdy w rodzinie 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;
jego miejscem zamieszkania jest Gmina Rzezawa.
Stypendium udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów
udziału
w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej oraz całkowitego lub częściowego
pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki może być udzielone przez
refundację poniesionych kosztów na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na
wnioskodawcę nie przekraczającej wysokości świadczenia określonej w decyzji
stypendialnej.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

1.

2.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
3.
1)

§ 5.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy
Rzezawa, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego.
Przez zdarzenie losowe należy rozumieć jakiekolwiek zjawisko zewnętrzne
w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu
przeciwdziałać, a w szczególności:
śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,
pożar, zalanie domu/mieszkania,
nagła choroba w rodzinie ucznia, która powoduje znaczne obciążenie finansowe,
nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny
ucznia,
kradzież w domu/mieszkaniu ucznia,
inne okoliczności, które wpływają negatywnie na sytuację finansową rodziny i mogą
zakłócić prawidłowy przebieg procesu edukacji.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:
świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
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2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:
• podręczników, lektur, encyklopedii i innych książek związanych z realizacją
procesu dydaktycznego,
• osobistego wyposażenia bezpośrednio związanego z realizacją procesu
dydaktycznego w tym min. zeszytów, długopisów, piórników, tornistrów,
strojów gimnastycznych, obuwia sportowego,
• pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów
komputerowych,
• oraz innych uznanych przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
4. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Gminnym Zespole Obsługi Szkół
i Przedszkoli w Rzezawie.
5. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokument poświadczający
wystąpienie zdarzenia losowego.
6. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się w zależności od wysokości środków
w budżecie Gminy Rzezawa przeznaczonych na ten cel, liczby uczniów uprawnionych
do otrzymania zasiłku szkolnego oraz sytuacji materialnej, w jakiej znalazł się uczeń z
powodu zdarzenia losowego.
TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW I ZASADY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ
POMOCY MATERIALNEJ
§ 6.
1. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej oraz wysokości
stypendium
i zasiłku szkolnego Wójt powołuje Komisję Stypendialną.
2. Skład Komisji Stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala Wójt
w odrębnym zarządzeniu.
§ 7.
1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium lub zasiłku wydaje Wójt
Gminy Rzezawa.
2. W decyzji o przyznaniu stypendium lub zasiłku szkolnego ustala się formę jego
realizacji oraz sposób i termin wypłaty.

1.
1)
2)
2.
3.

§ 8.
Stypendium szkolne wypłacane jest miesięcznie lub jednorazowo w terminach:
do dnia 31 grudnia – stypendium przyznane na miesiące między wrześniem
a grudniem danego roku;
do dnia 30 czerwca – stypendium przyznane na miesiące między styczniem
a czerwcem danego roku.
Wysokość stypendium szkolnego wypłacanego w okresach innych niż miesięcznie lub
jednorazowo ustala się odpowiednio zgodnie z §2 regulaminu.
Wypłata pomocy materialnej następuje w formie gotówkowej lub przelewem na
rachunek bankowy wnioskodawcy.

