
Uchwała Nr XXXIV/290/05
Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art.90 f z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr
256, poz 2572 z późn. zm.)

uchwala się:

Regulamin  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  uczniom  mieszkającym
na terenie Gminy Drezdenko.

Rozdział I   Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
2) formy stypendium szkolnego
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 2
Na warunkach przewidywanych w niniejszym regulaminie  stypendia szkolne są przyznawane
zamieszkałym na terenie Gminy Drezdenko uczniom szkół wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4
ustawy o systemie oświaty.

Rozdział II    Sposób ustalenia wysokości i form stypendium szkolnego

§3
1.  Wysokość  miesięcznego  stypendium  szkolnego  wynika  z  zakwalifikowania  ucznia  do
odpowiedniej  grupy  dochodowej  i  określenia  sumy  kwoty  wynikającej  indywidualnie  z
zakwalifikowania  kwoty  stanowiącej  uzupełnienie  stypendium  stosowaną  do  okoliczności
przewidzianych w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. Ustanawia się następujące grupy dochodowe:
1) jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 62,5% kwoty kryterium dochodowego

na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej do 100%
kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 ustawy o świadczeniach rodzinnych

2) jeżeli  dochód  na  osobę  w  rodzinie  przekracza  62,5% a  nie  przekracza  100%  kwoty
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości
miesięcznej do 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach
rodzinnych



§ 4
1  Stypendium szkolne  może  być realizowane w okresach  innych niż  miesięczne  z  tym, że
wówczas łączna wysokość stypendium szkolnego stanowi wielokrotność wysokości miesięcznej.

2.  Wysokość  stypendium  o  którym  mowa  w  ust.  1  nie  może  w  danym  roku  szkolnym
przekroczyć kwoty określonej w art. 90 d ust.11 ustawy o systemie oświaty

§ 5
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 ramach planu nauczania, a
także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym:
a) zakupu podręczników,
b) zakupu  pomocy  szkolnych  w  szczególności  ubioru  lub  obuwia  sportowego,

przyborów szkolnych,
c) zakupu innych  niezbędnych przedmiotów związanych z edukacją ucznia.

3) pokrycia  kosztów związanych z  pobieraniem nauki  poza  miejscem zamieszkania  (np.
opłata za internat, bursę), 

4) zakupu biletów miesięcznych na dojazd do szkoły lub zajęcia pozalekcyjne,
5) pokrycia  kosztów  uczestnictwa  ucznia  w  zajęciach  pozalekcyjnych   organizowanych

odpłatnie przez szkołę.

Rozdział III  Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6
1.   Wnioski  o  przyznanie  stypendium  szkolnego  składa  się  w  Miejsko–Gminnym  Zespole
Oświaty w Drezdenku:

1) do 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół
2) do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów

2.  Wzór wniosku o stypendium szkolne wprowadza się odrębnym zarządzeniem Burmistrza.

3.  Wnioski nieudokumentowane nie będą rozpatrywane.

4.   W  uzasadnionych  przypadkach  wniosek  o  przyznanie  stypendium  szkolnego  może  być
złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 i uczeń może uzyskać prawo do pomocy
materialnej od następnego miesiąca po złożeniu wniosku.

§ 7
1. Burmistrz odrębnym zarządzeniem powołuje Komisję Pomocy Materialnej uczniów.

2. Do zadań komisji należy:
1) sprawdzenie wniosków o stypendium pod względem formalnym,
2) wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,
3) rozpoznanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane

z urzędu,
4) proponowanie formy w jakiej mogą być przyznane stypendia szkolne.

3. Komisja przedkłada Burmistrzowi protokół z przeprowadzonych prac określonych w ust. 2 w
terminach do:



1) 25 września danego roku szkolnego, 
2) do 25 października roku szkolnego dla słuchaczy kolegiów.

4.  Stypendium szkolne wypłacane jest jednorazowo w terminach:
1) do dnia 10 grudnia za okres od września do grudnia danego roku,
2) do dnia 10 czerwca za okres od stycznia do czerwca.

5.  W przypadku złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej w innym terminie komisja
rozpatruje złożony wniosek w ciągu 21 dni od daty złożenia wniosku.

6. Z posiedzenia komisji ds. Pomocy Materialnej dla uczniów sporządza się protokół.

7. Obsługę biurową komisji ds. Pomocy Materialnej dla uczniów zapewnia Miejsko – Gminny
Zespół Oświaty w Drezdenku.

§ 8
1  Świadczenia  o  których  mowa  w  §  1  ust.  3  i  4  przyznaje  Burmistrz  w  drodze  decyzji
administracyjnej.

2. Burmistrz Miasta i Gminy w Drezdenku może przekazać uprawnienia w wyżej wymienionym
zakresie Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku.

§ 9
1 Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 3 ust. 1 i 6, realizowane jest
przelewem na rachunek bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne.

2. Stypendium szkolne przyznane w formie o której mowa w § 3 ust. 2,3 i 4 realizowane jest
poprzez zwrot poniesionych wydatków po przedstawieniu dokumentów ich powstania.

3.  W wyjątkowych sytuacjach świadczenie socjalne na wniosek zainteresowanej strony może
być wypłacone w formie pieniężnej.

§ 10
1 W przypadku podania nieprawdziwych danych o dochodach uzyskanych w rodzinie  ucznia
oraz  liczbie  osób  pozostających we wspólnym gospodarstwie  domowym, rodzina  ucznia  lub
pełnoletni uczeń ponosi odpowiedzialność karną.

2. Stypendium pobrane przez ucznia na podstawie nieprawdziwych danych podlega zwrotowi.

3. Uczeń traci prawo do stypendium szkolnego, gdy nie realizuje obowiązku szkolnego.

Rozdział IV Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 11
 1.  Na zasiłki  szkolne  dla  uczniów Gminy Drezdenko przeznacza  się   3  % dotacji  celowej
otrzymanej przez Gminę Drezdenko w trybie art. 90 r ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

2. Komisja przedstawia Burmistrzowi Drezdenka  propozycje dotyczące formy w jakiej może
być przyznany zasiłek szkolny oraz tryb i sposób jego udzielenia.



3.   Zasiłek  szkolny  przyznaje  się  oceniając  indywidualnie,  przejściowo  trudną  sytuacje
materialną ucznia, spowodowaną zdarzeniem losowym.

4.  Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w MGZO w Drezdenku i rozpatrywane
będą na bieżąco, a wypłata nastąpi nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 12.
Wnioski złożone do dnia wejścia w życie uchwały załatwiane są zgodnie z przepisami niniejszej
uchwały.

§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Drezdenko.

§ 14.
Uchwała  wchodzi  w życie  po upływie 14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

U  z a s a d n i e n i e



Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie
do  edukacji,  umożliwienia  pokonywania  barier  dostępu  do  edukacji  wynikających  z
trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Obowiązek  wprowadzenia  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o
charakterze socjalnym wprowadza Art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami).

Podaną w § 4 ust. 1 kwotę 316 zł określa Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia         12
marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273,
poz. 2703); w razie zmiany tego parametru w przywołanej ustawie, zmieni się także zapis
niniejszego regulaminu.


