
UCHWAŁA NR XXIII/240/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy matrialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Czerwieńsk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1) ) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pózn. zm.2) ) – uchwala się: 

Regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Czerwieńsk. 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Czerwieńsk, zwany dalej regulaminem określa: 

1. Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego. 

2. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego. 

3. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 

1) ustawę o świadczeniach rodzinnych – ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 
Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.); 

2) ustawę o pomocy społecznej – ustawę z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.). 

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości i formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 3. 1. Stypendium szkolne przyznane jest na podstawie wniosku. 

2. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależniona jest od 
zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej stosowanie do art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r., 
o pomocy społecznej oraz okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

3. Ustala się następujące grupy dochodowe: 

a) I grupa - dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia do kwoty 300,00 zł- 100% maksymalnej kwoty 
stypendium określonej w ustawie o systemie oświaty; 

b) II grupa - dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia od 300,01 zł do kwoty kryterium  dochodowego 
na osobę w rodzinie określonego w ustawie o pomocy społecznej - 75 % maksymalnej kwoty  stypendium, 
jednak nie mniejsze niż kwota, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielane 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; 

1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 654.
2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, 

Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 
249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 
542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, 
Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 
219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, 
Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 979, z 2013 r., poz. 87.
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2) pokrycia kosztów zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna); 

3) pokrycia kosztów dojazdu do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej); 

4) pokrycia kosztów czesnego za naukę w szkole w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy 
kolegiów; 

5) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: 

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, atlasów, książek do nauki języka obcego, 

b) plecaka, tornistra, kalkulatora, innych artykułów i przyborów szkolnych, 

c) sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek, tuszy, i tonerów do drukarek, 

d) stroju gimnastycznego, w którego skład mogą wchodzić: spodenki sportowe, koszulka sportowa, bluza 
sportowa, spodnie sportowe, obuwie typu sportowego (2 razy na semestr), 

e) stroju galowego , w którego skład może wchodzić odzież i obuwie (jeden komplet na rok szkolny), 

f) niezbędnego wyposażenia miejsca do nauki w domu: biurko, krzesło do biurka, lampka do biurka), 

g) przyrządów i odzieży niezbędnych na zajęcia praktyczne realizowane w szkołach, 

h) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, np. instrumenty 
muzyczne. 

2. Decyzje o wyborze rodzaju świadczeń podejmuje rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń. 

3. Koszty związane z pobraniem nauki muszą być udokumentowane rachunkami lub fakturami imiennymi, 
poniesione w racjonalnej wysokości w stosunku do powszechnie obowiązujących cen oraz odnieść się do okresu 
roku szkolnego, w którym wypłacane jest stypendium. 

Rozdział 3.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 5. 1. Stypendium szkolne w innych formach określonych w § 4. 1. realizowane jest przez zwrot kosztów na 
podstawie faktur, rachunków, dowodów wpłat, biletów, kwitariuszy wystawionych na ucznia, rodzica lub 
prawnego opiekuna. 

2. Miejsce i terminy wypłaty stypendium określone zostaną w decyzji o przyznaniu stypendium. 

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

§ 6. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 5% dotacji celowej otrzymanej przez gminę Czerwieńsk 
w trybie art. 90 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

§ 7. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

§ 8. 1. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy w szczególności załączyć dokumenty potwierdzające 
zaistnienie zdarzenia losowego. 

2. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. 

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 1 mogą być oryginały lub kopie protokołów sporządzonych przez 
odpowiednie służby publiczne na okoliczność wystąpienia zdarzenia losowego lub inne dokumenty dotyczące 
zdarzenia. 

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

Rozdział 5.
Przepisy końcowe 

§ 9. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska. 

2. Traci moc uchwała nr 150/XX/05/2005 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20 kwietnia 2005r. w sprawie 
ustalenia regulaminu przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Czerwieńsk. 
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3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 
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Uzasadnienie

Zmiana regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Czerwieńsk podyktowana została koniecznością dostosowania treści uchwały do obowiązujących 
przepisów prawa oraz ujednolicenia tekstu uchwały. 

W projekcie przedłożonej uchwały proponuje się następujące zmiany: 

1. Wprowadzenie progów dochodowych  zależnych od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje 
uczeń, 

2. Wprowadzenie form udzielania  stypendium  szkolnego, 

3. Usunięto zapisy dotyczące powołania komisji stypendialnej z uwagi na brak w art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy 
o samorządzie gminnym upoważnienia rady do powoływania komisji celem wyboru uczniów do uzyskania 
stypendium. Żaden przepis prawa nie zezwala wyraźnie na powołanie takiej komisji w drodze uchwały Rady 
Gminy. 

4. Brak załącznika do uchwały tj. „Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym”. 
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