
 

 

UCHWAŁA NR XXII/110/13 

RADY GMINY W RADWANICACH 

z dnia 12 czerwca 2013 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Radwanice”. 

Na podstawie art.90f ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256 poz.2572 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Radwanice”, stanowiący załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/98/05 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie 

regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej (Dz. Urzęd. Woj. Doln. Nr 48 poz.1065 z późniejszymi 

zmianami).  

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą od 1 września 2013 roku.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

R. Niemasz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 czerwca 2013 r.

Poz. 3802



Załącznik Nr 1  do uchwały Nr XXII/110/13  

Rady Gminy w Radwanicach  z dnia 12 czerwca 2013 r.  

 

Rozdział 1. 

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. 

Rozdział 2. 

Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego  

§ 2. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależniona jest od 

zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej oraz innych okoliczności występujących w rodzinie ucznia.  

2. Ustala się następujące grupy dochodowe:  

1) I grupa – dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia do kwoty 300,00 zł,  

2) II grupa – dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia powyżej 300,00 zł do kwoty nie przekraczającej 

„kryterium dochodowego w rodzinie”, o którym mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

3. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy 

dochodowej może wynosić:  

1) do 200 % kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2  ustawy o świadczeniach rodzinnych – I grupa,  

2) do 150 % kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt2 ustawy o świadczeniach rodzinnych – II grupa. 

4. Inne okoliczności mające wypływ na wysokość stypendium to: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka 

lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji życiowych, alkoholizm lub 

narkomania, rodzina niepełna, wystąpienie zdarzenia losowego. 

§ 3. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:  

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza 

plan nauczania, w szczególności udziału w zajęciach wyrównawczych i innych przedsięwzięciach 

realizowanych przez szkołę,  

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 

szkołą, w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, artystycznych, komputerowych 

i sportowych,  

3) świadczenia pieniężnego w przypadku braku realizacji przez ucznia zajęć określonych w pkt. 1 lub pkt. 2. 

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

Rozdział 3. 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego  

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w 

przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych do 15 października danego roku szkolnego.  

2. We wniosku należy określić formę udzielenia stypendium szkolnego oraz dochód w rodzinie i inne 

okoliczności wymienione w § 2 ust.4.  

3. Miejscem składania wniosków jest Urząd Gminy w Radwanicach. 

§ 5. 1. Stypendium szkolne realizowane jest:  
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1) przelewem na rachunek bankowy podmiotu świadczącego usługi na rzecz ucznia lub słuchacza, po 

udowodnieniu poniesienia kosztów,  

2) gotówkowo. 

2. Dowody poniesienia kosztów, o których mowa w ust.1 pkt 1powinny być wystawione na osoby, 

o których mowa w art. 90n ust.2 ustawy o systemie oświaty lub ucznia któremu stypendium przysługuje.  

3. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa jego przyznania Wójt Gminy Radwanice w drodze 

decyzji administracyjnej. 

Rozdział 4. 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego  

§ 6. 1. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia 

losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku  

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

3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formach określonych w § 3 regulaminu.  

§ 7. Zasiłek szkolny realizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w § 5 regulaminu. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 3802


		2013-06-19T12:57:57+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




