
UCHWAŁA NR XI/53/19
RADY GMINY GOSZCZANÓW

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Goszczanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 
2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Goszczanów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIV/126/2012 Rady Gminy Goszczanów z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Goszczanów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goszczanów.

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

 
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Piaseczny

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 3 października 2019 r.

Poz. 5304



Załącznik do uchwały Nr XI/53/19
Rady Gminy Goszczanów
z dnia 12 września 2019 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Goszczanów

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Goszczanów”, zwany dalej Regulaminem, określa formy, tryb i sposób 
udzielania stypendium szkolnego, sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego oraz tryb i sposób 
udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do składania wniosku, o którym mowa 
w art. 90n ust. 2 ustawy;

3) kwocie bazowej – należy przez to rozumieć kwotę wynikającą z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej;

4) kwocie dochodowej – należy przez to rozumieć kwotę wynikającą z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3. 1.  Minimalną i maksymalną wysokość stypendium szkolnego przyznawanego uczniowi określa 
art. 90d ust. 9 ustawy.

2. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od miesięcznej wysokości dochodu na 
osobę w rodzinie i jest obliczana wg następujących zasad:

Kwota bazowa Kwota dochodowa

do 80% 175%

powyżej 80% do 90% 165%

powyżej 90% do 100% 80%

3. Stypendia w wysokościach wynikających z ust. 1 mogą być zwiększone do:

1) 10% kwoty dochodowej gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące okoliczności:

a) Niepełnosprawność;

b) ciężka lub długotrwała choroba;

c) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

d) alkoholizm;

e) narkomania.
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2) 15% kwoty dochodowej, w przypadku, gdy w rodzinie występują łącznie lub samodzielnie następujące 
okoliczności:

a) wielodzietność (troje lub więcej dzieci w rodzinie);

b) rodzina jest niepełna;

c) bezrobocie lub inne uzasadnione sytuacje życiowe mające wpływ na sytuację materialną rodziny;

d) zdarzenie losowe.

4. Zwiększenie wysokości stypendium, o którym mowa w ust. 2 nie może przekroczyć łącznie 25% kwoty 
określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 3
Formy stypendium szkolnego

§ 4. 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 szkole w ramach planu nauczania, a także 
udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności nauki języków obcych, zajęć 
w przedmiotów ścisłych, humanistycznych, komputerowych, sportowych, tanecznych, recytatorskich, 
artystycznych, wycieczki o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjść do kin czy teatrów 
organizowanych przez szkołę;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:

a) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, innych książek niezbędnych do prawidłowej 
realizacji procesu edukacji, tablic edukacyjnych, oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na 
różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe;

b) sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania, programów edukacyjnych 
i naukowych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego;

c) przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innych 
akcesoriów umożliwiających uczniom prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

d) przyborów i materiałów do nauki zawodu, oraz ubrania wymaganego przez szkołę (np. na praktykę 
zawodową);

e) biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko lub innych akcesoriów niezbędnych do utworzenia 
stanowiska do nauki;

f) przedmiotów wykorzystywanych w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. sprzęt 
sportowy, instrumenty muzyczne;

g) innych pomocy edukacyjnych niezbędnych w trakcie procesu edukacji.

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb 
społecznych;

4) świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie.

Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 5.  Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są uczniowie, którzy zamieszkują na terenie 
Gminy Goszczanów i spełniają warunki określone w art. 90d ust. 1 i 7 ustawy.

§ 6. 1.  Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek złożony przez wnioskodawcę.

2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do Wójta Gminy Goszczanów za pośrednictwem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczanowie.

3. Postępowanie dotyczące weryfikacji wniosków, proponowania wysokości oraz form pomocy materialnej 
dla uczniów prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goszczanowie.

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 5304



§ 7. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 4 pkt 4 realizowane będzie przelewem na 
wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Rozdział 5
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 8. 1.  Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są uczniowie spełniający przesłanki określone 
w art. 90e ust. 1 ustawy, którzy zamieszkują na terenie Gminy Goszczanów.

2. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek złożony przez wnioskodawcę.

3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się do Wójta Gminy Goszczanów za pośrednictwem 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Goszczanowie.

4. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia 
losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia.

§ 9. Zasiłek szkolny przyznawany będzie w formie świadczenia pieniężnego, wypłacanego przelewem na 
wskazany we wniosku rachunek bankowy.
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