
RADA GMINY 
w kfcfflteńcu Ząbkowickim 

UCHWAŁA NR XLVIII/225/10 
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 

z dnia 29 października 2010 r. 

w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

Na podstawie art. 90 f i 90 m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14 a, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki uchwala co następuje: 

I. Postanowienia ogólne. 

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

§ 2. Pomoc materialną o charakterze socjalnym stanowią: 

1) stypendia szkolne 

2) zasiłki szkolne 

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) gminie- należy przez to rozumieć Gminę Kamieniec Ząbkowicki, 

2) ośrodku- należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim, 

3) ustawie bez bliższego określenia- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), 

4) Wójcie- należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki 

5) Kierowniku- należy przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu 
Ząbkowickim, 

6) uczniu- należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zamieszkujące na terenie Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki, 

7) stypendium- rozumie się przez to stypendium szkolne, 

8) zasiłku- rozumie się przez to zasiłek szkolny. 

§ 4. 1. Pomocą materialną o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków przyznaje Wójt 
z dotacji celowej budżetu państwa oraz ze środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie gminy. 

2. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się nie więcej niż 5% dotacji i środków finansowych, 
o których mowa w ust. 1. 

3. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim do 
prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały. 

II. Tryb i sposób przyznawania stypendium szkolnego. 

§ 5. 1. Wysokość stypendium przyznawanego dla ucznia określa art. 90 d ust. 9 ustawy w zależności od 
dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 
Dz. U. 2009 Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ). 

2. Wysokość miesięcznych stypendium wynosi: 

1) do 200 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) przy dochodzie miesięcznym na osobę 
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w rodzinie do 25 % kwoty, o której mowa wart. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. 

2) do 170 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 25 % do 50 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

3) do 140 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 
przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 50% do 75% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 
1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej . 

4) od 80%) do 140 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych, przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyżej 75% do 100% kwoty, o której mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 6. Ustalając wysokość stypendium rozpatruje się indywidualnie sytuację w rodzinie uwzględniając 
dodatkowo następujące okoliczności: 

1) występujące bezrobocie, 

2) obecność osób niepełnosprawnych, 

3) występowanie ciężkiej lub długotrwałej choroby, 

4) wielodzietność w rodzinie, 

5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, 

6) występowanie zjawisk patologii społecznej w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, 

7) stanu rodziny niepełnej, 

8) występowanie zdarzenia losowego. 

§ 7. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom wymienionym w art. 90 b ust. 3 ustawy i przeznaczone 
na niżej wymienione formy pomocy: 

1) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania - po przedstawieniu przez 
wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (oryginały imiennych 
faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych) 

2) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą- po 
przedstawieniu przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków 
(oryginały imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych) 

3) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników i innych pomocy edukacyjnych - wg 
załącznika nr 1 - wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego 

4) częściowe lub całkowite pokrycie kosztów wynikających z pobierania nauki poza miejscem zamieszkania -
dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów - po przedstawieniu przez wnioskodawcę 
dokumentów potwierdzających poniesienie określonych wydatków (oryginały imiennych faktur, rachunków 
i innych dokumentów księgowych) 

5) świadczenie pieniężne - tylko w przypadku gdy Wójt Gminy uzna, że udzielenie świadczenia w innych 
formach jest niemożliwe lub w przypadku słuchaczy kolegiów niecelowe. 

§8 . l .Do występowania z wnioskiem o przyznanie stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają 
następujące kryteria: 

1) zamieszkują na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 

2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy, 

3) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria cytowane w ust. 1 jest większa niż liczba stypendiów 
do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniający następujące kryteria: 

1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, 
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2) występują w rodzinie okoliczności opisane w § 6 niniejszej uchwały. 

3. Stypendium przyznawane jest na okres określony w przepisie art. 90 d ust. 10 ustawy. 

4. Stypendium przyznawane jest na wniosek osób wskazanych w przepisie art. 90 n ust. 2 ustawy. 

§ 9. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest: 

1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium, 

2) załączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia, 

3) złożenie oświadczenia w przedmiocie korzystania z innych stypendiów o charakterze socjalnym ze środków 
publicznych 

2. Wniosek wraz z oświadczeniami składa się w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim 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. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy; 

1) został złożony po ustalonym terminie- o czym decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego 
z zastrzeżeniem opisanym w art. 90 n ust. 7 ustawy, 

2) wniosek sporządzono niezgodnie z art. 90 n ust. 4 ustawy lub nie załączono załączników, o których mowa 
w ust. 1, jeśli mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków. 

5. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 7 pkt. 1 realizowane będzie poprzez zapłatę należności za 
udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu organizującego zajęcia, 
w kwocie i terminie określonych w decyzji o przyznaniu stypendium. 

6. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 7 pkt. 2, 3, 4 realizowane będzie poprzez zwrot kosztów na 
podstawie oryginałów faktur i rachunków imiennych wystawionych na pełnoletniego ucznia lub opiekuna 
prawnego ucznia oraz imiennych biletów wystawionych na ucznia dojeżdżającego do szkoły i innych dokumentów 
potwierdzających koszty związane z procesem edukacyjnym, w kwocie i terminie określonych w decyzji 
o przyznaniu stypendium. 

III . Tryb i sposoby przyznawania zasiłku szkolnego. 

§ 10. 1. Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku wraz z udokumentowaniem 
okoliczności opisanych we wniosku w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
losowego. 

2. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim. 

3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych 
z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku 
niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

4. Wypłata zasiłku szkolnego dokonywana będzie w kwocie i terminie określonym w decyzji administracyjnej. 

5. Zasiłek szkolny, realizowany będzie poprzez zwrot poniesionych wydatków, po ich udokumentowaniu, 
w wysokości określonej w przepisie art. 90 e ust. 3 ustawy. 

IV. Postanowienia końcowe. 

§11. 1. W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium mają zastosowanie 
przepisy art. 90 o ustawy. 

2. Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa w art. 90 r ust. 1 ustawy. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

§ 13. Traci moc uchwała Nr XXI/126/05 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 marca 2005 r. 
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 
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§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Uzasadnienie 

W związku z przejęciem prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach, o których 
mowa w art. 90 c ust. 2 i art. 90 m ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. 
U. 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. ) przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieńcu Ząbkowickim 
zachodzi potrzeba uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 
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