Tekst jednolity
UCHWAŁA NR XXI / 151/ 05
RADY GMINY LISEWO
z dnia 13 kwietnia 2005r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisewo.
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2781) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lisewo zwany dalej Regulaminem.
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 2. Ilekroć w Regulaminie , bez bliŜszego określenia , jest mowa o :
1) ustawie o systemie oświaty – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.o
systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
2) ustawie o pomocy społecznej – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r o
pomocy społecznej( Dz. U. z 2004r. Nr 64,poz. 593 z późn. zm.),
3) uczniach – naleŜy przez to rozumieć uczniów, wychowanków, którym przysługuje
pomoc materialna, wymienionych w art. 90b ust. 3 i ust. 4 pkt 1 ustawy,
4) słuchaczach – naleŜy przez to rozumieć słuchaczy, którym przysługuje pomoc materialna,
wymienionych w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy.
§ 3. Regulamin określa :
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
2) formy udzielania stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) forma, tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§ 4. Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaje wójt ze środków finansowych
przewidzianych na ten cel kaŜdorazowo w budŜecie gminy w wysokości nie większej niŜ
kwota dotacji celowej otrzymanej z budŜetu państwa z zastrzeŜeniem, Ŝe :
1) na stypendia szkolne przeznacza się co najmniej 95% kwoty otrzymanej dotacji,
2) na zasiłki szkolne przeznacza się do 5 % kwoty otrzymanej dotacji.
§ 5. 1. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne mogą
być przyznawane uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie gminy Lisewo, w rodzinach
w których miesięczna wysokość dochodu na osobę nie moŜe przekroczyć kwoty, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego, oprócz niskich dochodów
przypadających na osobę w rodzinie ucznia i słuchacza, bierze się pod uwagę występowanie
dodatkowych czynników takich jak: bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a takŜe gdy rodzina jest niepełna .

Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 6. 1.Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa
zakwalifikowanie ucznia do grupy dochodowej i okoliczności wymienione w § 5 ust 2
Regulaminu.
2. Ustala się następujące grupy dochodowe:
1) I grupa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wynosi do 100zł,
2) II grupa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyŜszy niŜ 100zł i
nieprzekraczający 200zł ,
3) III grupa – dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyŜszy niŜ 200zł i
nieprzekraczający kwoty o której mowa w art. 8 ust 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej,
uprawniającej ucznia do ubiegania się o stypendium szkolne.
3. Maksymalna wysokość stypendium wynosi miesięcznie 200 % kwoty, o której mowa w
art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.”
4. Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi
w zaleŜności od przeznaczonej kwoty na wypłaty stypendium:
1) w I grupie - od 55 do 100 %,
2) w II grupie – od 50 do 70 %,
3) w III grupie – od 45 do 60 %
maksymalnej wysokości stypendium.
§ 7. 1. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niŜ miesięcznie
ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 6.
Rozdział 3
Formy udzielania stypendium szkolnego
§ 8. 1. Stypendium szkolne moŜe 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 takŜe udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników
i innych pomocy naukowych,
3)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania,
4) świadczenia pienięŜnego, jeŜeli wójt uzna, Ŝe udzielenie stypendium w formach, o których
mowa w pkt 1 i pkt 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych takŜe w formie,
o której mowa w pkt 3, nie jest moŜliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, nie
jest celowe.
2. Stypendium szkolne moŜe być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
3. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuŜszy niŜ od września do czerwca
danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie dłuŜszy niŜ od
października do czerwca danego roku szkolnego.

4. JeŜeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, moŜe być ono zrealizowane w
okresach innych niŜ miesięczne.
Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 9. 1.Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów składa się do dnia 15 września
danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy do 15 października danego roku szkolnego.
2.Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w szkole, gdy wniosek dotyczy
ucznia szkoły dla której organem prowadzącym jest Gmina Lisewo. W pozostałych
przypadkach w sekretariacie Urzędu Gminy w Lisewie za potwierdzeniem odbioru .
3.UpowaŜnia się Wójta Gminy do określenia w formie zarządzenia szczegółowego wzoru
wniosku stanowiącego podstawę do udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów i słuchaczy.
§ 10. 1. Do formalnego opiniowania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego Wójt
powołuje Gminną Komisję Stypendialną zwaną dalej Komisją.
2. Do zadań Komisji naleŜy :
1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem poprawności formalnej,
2) wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,
3) proponowanie wysokości i formy stypendium
4) negatywne opiniowanie wniosków, które nie spełniają wymagań ustawowych oraz
określonych w regulaminie,
3. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Wójtem.
4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
§ 11.1. Stypendium szkolne przyznaje Wójt w drodze decyzji administracyjnej .
2. W decyzji o przyznaniu stypendium ustala się wysokość , formę oraz sposób wypłaty
stypendium.
§ 12. Ilość przyznanych stypendiów szkolnych uzaleŜniona jest od wysokości dotacji
celowej przyznanej Gminie Lisewo z budŜetu państwa.
§ 13. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych nie
wystarczy na przyznanie tego świadczenia wszystkim osobom, które złoŜyły wnioski i
spełniają kryteria uprawniające do otrzymania stypendium w wysokości określonej w § 6 ust.4
pkt. 1, 2 lub 3, stypendium szkolne będzie przyznawane w kwocie 50 zł miesięczne z
zastrzeŜeniem, Ŝe w pierwszej kolejności świadczenie będzie przyznawane uczniom lub
słuchaczom pochodzącym z rodzin o najniŜszych dochodach.
§ 14. Stypendium szkolne wypłaca się w formie refundacji rachunków ( z wyjątkiem
§ 8 ust. 1 pkt 4), których realizacja następuje w kasie Urzędu Gminy Lisewo w okresie 14 dni
od czasu przedłoŜenia rachunku. Natomiast stypendium w formie pienięŜnej wypłaca się na
warunkach określonych w decyzji o przyznaniu stypendium w kasie Urzędu Gminy Lisewo
lub przelewem na rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy.
§ 15. 1. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:
1) do dnia 15 grudnia - za okres od 1 września do 31 grudnia;
2) do dnia 15 czerwca - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.
2. Terminy wskazane w ust. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku nie otrzymania dotacji

w terminie umoŜliwiającym ich dotrzymanie.
3. Stypendium szkolne jest wypłacane rodzicom ucznia, prawnym opiekunom ucznia lub
pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi w sposób określony w § 14.
Rozdział 5
Forma, tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 16. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniom lub słuchaczom , którzy przejściowo znaleźli
się w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
§ 17. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi ubieganie się o zasiłek szkolny jest w
szczególności:
1) klęska Ŝywiołowa ( poŜar, powódź, itp.),
2) śmierć jednego z rodziców lub prawnego opiekuna,
3) cięŜka lub długotrwała choroba członka rodziny, której leczenie obciąŜa budŜet domowy,
4) kradzieŜ nie wynikająca z zaniedbań ucznia,
5) inny wypadek uznany przez komisję za zdarzenie losowe
§ 18. Zasiłek szklony przyznaje się w formie:
1) świadczenia pienięŜnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym( w tym w szczególności zakupu
podręczników , pomocy naukowych, przyborów szkolnych).
§ 19. 1. Zasiłek szkolny moŜe być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezaleŜnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.
2. Jednorazowo wysokość zasiłku szkolnego nie moŜe przekroczyć kwoty, która jest
pięciokrotnością kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach
rodzinnych.
3. O zasiłek szkolny moŜna ubiegać się w terminie nie dłuŜszym niŜ dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.
§ 20. 1. Komisja przedstawia Wójtowi Gminy Lisewo propozycje dotyczące formy w jakiej
moŜe być przyznany zasiłek szkolny oraz trybu i sposobu udzielania zasiłku.
2.Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 9, § 10 ust 2 i § 11 ust. 1
Regulaminu.
3. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia .
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 21. Rodzice ucznia lub słuchacza otrzymującego stypendium szkolne, pełnoletni uczeń
lub słuchacz a takŜe dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z
mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.

