
UCHWAŁA NR VII.48.2019
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 ze 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) 
Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Domaszowice w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI.193.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Domaszowice.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
14 dniach licząc od dnia publikacji.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski
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Załącznik do uchwały Nr VII.48.2019

Rady Gminy Domaszowice

z dnia 25 czerwca 2019 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM UCZNIOM 
ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY DOMASZOWICE

§ 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. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) dochód na osobę w rodzinie - dochód rodziny podzielony przez liczbę osób w rodzinie, o którym mowa 
w art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) kryterium dochodowe na osobę w rodzinie - kwotę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

3) uzyskany dochód - miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się 
o stypendium szkolne, która nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w pkt 2;

4) ) ustawa o świadczeniach rodzinnych - ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

§3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

§ 4. Stypendia szkolne mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) zamieszkujący na terenie Gminy Domaszowice;

2) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności gdy w rodzinie występuje:

a) bezrobocie;

b) niepełnosprawność;

c) ciężka lub długotrwała choroba;

d) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

e) alkoholizm lub narkomania;

f) wielodzietność;

g) rodzina niepełna, a także, gdy wystąpiło zdarzenie losowe, o którym mowa w § 9 niniejszego regulaminu.

§ 5. 1. Stypendium szkolne udzielane jest w formach: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako 
zajęcia poza planem nauczania, lub jako inne – pozaszkolne zajęcia edukacyjne;

2) pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a) zakupu podręczników, a także wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, słowników, atlasów, książek do 
nauki języka obcego;
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b) artykułów przyborów szkolnych (np. zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, 
klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel itp);

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

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

e) zakupu komputera, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych do komputera (monitor, klawiatura, mysz 
do komputera, drukarka, pendrive, urządzenie wielofunkcyjne, modem, router, tusze do drukarek, papier do 
drukarki);

f)  abonamentu internetowego (obejmującego okres od września do czerwca) na podstawie faktur Vat wraz 
z potwierdzeniem dokonania opłaty za konkretny miesiąc;

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

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki w internacie, bursie, stancji, 
kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej – imienny bilet miesięczny lub kwartalny. Jeżeli uczeń 
otrzymuje z tego tytułu zasiłek rodzinny z dodatkiem na dojazd lub na zamieszkanie, kwota wypłaconego 
stypendium będzie różnicą pomiędzy kwotą kosztów faktycznych, udokumentowanych, a kwotą dodatku;

4) świadczenia pieniężnego, w przypadku gdy udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt od 1 do 
3 nie jest możliwe lub celowe.

2. Formę świadczenia proponuje wnioskodawca.

3. W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, o którym mowa w ust. 1 punkty od 1 do 3 
Regulaminu, wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie złożonych faktur, rachunków 
lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatku w okresie, na który stypendium zostało 
przyznane (faktury i inne dowody księgowe z lipca i sierpnia będą uwzględniane do rozliczenia stypendium 
przyznanego od września kolejnego roku szkolnego).

§ 6. 1. Zakwalifikowanych do uzyskania stypendium szkolnego zalicza się do 3 grup dochodowych: 

a) grupa I przy dochodzie miesięcznym na członka rodziny do 200 zł;

b) grupa II przy dochodzie miesięcznym na członka rodziny powyżej 200 zł do 250 zł;

c) grupa III przy dochodzie miesięcznym na członka rodziny powyżej 250 zł.

2. Stypendium szkolne wynosi:

a) grupa I - 150% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych;

b) grupa II - 110% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych ;

c) grupa III – 80% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych.

 § 7. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

1) do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia danego roku;

2) do dnia 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku.

§ 8. Zasiłek szkolny przyznawany jest, na wniosek osób uprawnionych do przedkładania wniosków 
o stypendium szkolne, a także z urzędu, w sytuacji przejściowego znalezienia się ucznia i jego rodziny w trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

§ 9. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są jakiekolwiek zjawiska zewnętrzne 
w stosunku do uprawnionego, których nie można było przewidzieć, ani im przeciwdziałać, w szczególności:

1) pożar;

2) wypadek;

3) nagła, długotrwała choroba w rodzinie;
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4) śmierć członka rodziny lub opiekunów ucznia;

5) klęska żywiołowa;

6) kradzież mienia rodziny;

7) innych, uzasadnionych okoliczności, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniających 
naukę ucznia.

§ 10. Wystąpienie zdarzenia losowego powodujące trudną sytuację materialną powinno być udokumentowane.

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

§ 12. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności 
zasiłku rodzinnego.

§ 13. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego przyznanie pomocy. 
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