
UCHWAŁA NR XXXIV/224/18
RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Bartniczka

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. 
zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.2)) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie gminy Bartniczka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XIX/91/05 Rady Gminy Bartniczka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bartniczka 
(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 55, poz. 1075).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartniczka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Walczak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2203.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000.
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/224/18

Rady Gminy Bartniczka

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Bartniczka.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom iwychowankom szkół 
i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust 4 ustawy o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”.

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w sytuacji określonej w art. 90d 
ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

§ 5. 1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości środków dotacji celowej z budżetu 
państwa i nie może być niższe miesięcznie niż 80 % i wyższe miesięcznie niż 200 % kwoty, o której mowa 
wart. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z zastrzeżeniem art. 90 d 
ust. 13 ustawy z tym, że:

1) w przypadku rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej wysokość stypendium ustala się 
w wysokości od 100% do 200% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 
o świadczeniach rodzinnych,

2) w przypadku rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza 50% kwoty kryterium o którym mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej wysokość stypendium ustala się 
w wysokości od 80% do 160% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 
o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 3.
Formy stypendium szkolnego

§ 6. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych w ramach 
planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach 
edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności: dodatkowych lekcji języka obcego, 
dodatkowych lekcji informatyki, zajęć logopedycznych, innych zajęć edukacyjnych;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników do nauki, 
słowników, pomocy szkolnych w tym programów komputerowych, przyborów szkolnych, wyposażenia 
szkolnego, materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz dla uczniów do 
praktycznej nauki zawodu, zakupu obuwia i stroju sportowego wymaganego na lekcjach wychowania 
fizycznego;
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2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom, także 
w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z 
powrotem.

3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach 
określonych w ustawie o systemie oświaty.

4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 7. 1. Wnioski o stypendium szkolne składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Bartniczce do dnia 
15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku 
szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie terminu, 
o którym mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia 
o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego 
złożenie wniosku lub wprzypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na 
tytuł i źródło ich uzyskania.

2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje 
się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

§ 9. Realizacja stypendium przyznanego w formie, o której mowa w § 6 ust. 1  następuje poprzez refundację 
uczniowi wydatków na podstawie przedstawionych imiennych dowodów zapłaty (np. faktury, rachunki), 
imiennych biletów miesięcznych oraz innych dowodów zakupów w formie gotówkowej w kasie urzędu lub 
w formie przelewu na wskazane konto rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.

§ 10. Stypendium może być wypłacane miesięcznie lub w dwóch transzach (po jednej wypłacie na każdy 
semestr).

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 11. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

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

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty. 
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Uzasadnienie

Ustalenie nowych zasad przyznawania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego podyktowane jest
zmianami jakie zaszły w tym zakresie od 2005 r. kiedy to została podjęta pierwsza uchwała w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Bartniczka.
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