
  

UCHWAŁA NR VII/100/2019 

RADY GMINY SIEMIATYCZE 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Siemiatycze 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 

z póź. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506) Rada Gminy, uchwala: 

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM  

DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SIEMIATYCZE 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin określa: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego; 

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego; 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mówi się bez bliższego określenia o: 

1) regulaminie - oznacza to regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w terenie 

Gminy Siemiatycze; 

2) ustawie o systemie oświaty - oznacza to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty; 

3) ustawa o pomocy społecznej - oznacza to ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej; 

4) ustawie o świadczeniach rodzinnych - oznacza to ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych; 

5) zasiłku rodzinnym - oznacza to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2; 

6) szkole - oznacza to szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży  

i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych dla młodzieży 

i dorosłych określone w ustawie; 

7) rodzinie - oznacza to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 

wspólnie zamieszkujące i gospodarujące w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy o pomocy społecznej; 

8) uczniu - oznacza to ucznia i słuchacza, któremu przysługuje prawo do uzyskania pomocy materialnej 

zgodnie z przepisami ustawy; 
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9) roku szkolnym - oznacza to okres nauki określony w art. 90d ust. 10 ustawy o systemie oświaty; 

10) kierowniku - rozumie się przez to Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach. 

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) zasiłek szkolny. 

Rozdział 2. 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 4. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Siemiatycze spełniający 

kryteria, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

§ 5. 1. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą do ubiegania się o stypedium szkolne, 

określa art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. 

2. Wysokość stypendium szkolnego uzależnia się od wysokości dochodu na osobę w rodzinie: 

1) jeżeli dochód nie przekracza 100 zł na osobę w rodzinie, stypendium nie może być mniejsze niż 100% 

kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty; 

2) jeżeli dochód wynosi powyżej 100 zł do 200 zł na osobę w rodzinie, stypendium nie może być niższe  

niż 90% kwoty, o której mowa w art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty; 

3) jeżeli dochód wynosi powyżej 200 zł na osobę w rodzinie, stypendium nie może być niższe niż 80% kwoty, 

o której mowa w art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty. 

Rozdział 3. 

Formy stypendium szkolnego 

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

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału (refundacji) w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także 

udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i innych 

książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, 

sprzętu komputerowego i innych pomocy naukowych; 

3) pomocy pieniężnej, w przypadku gdy udzielenie stypendium w formach, o których mowa w punkcie 1 i 2, 

nie jest możliwe lub nie jest celowe. 

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

3. W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 

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). 

Rozdział 4. 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 7. 1. Wniosek o stypendium szkolne składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Siemiatyczach. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego,  

a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników slużb społecznych do 15 października danego roku 

szkolnego, z zastrzeżeniem art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty. 

3. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek: 

1) rodziców albo pełnoletniego ucznia; 

2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka; 
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3) z urzędu. 

§ 8. 1. Stypendium szkolne przyznawane w formach, o których mowa w rozdziale 3 § 6 będą przekazywane 

w następujący sposób: 

1) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez rodzica/opiekuna prawnego  

lub pełnoletniego ucznia na podstawie przedłożonych oryginałów faktur lub rachunków, poprzez przelew 

na rachunek bankowy wnioskodawcy lub wypłatę gotówkową w kasie Urzędu; 

2) w formie pomocy rzeczowej - opłacane bezpośrednio przez Ośrodek; 

2. 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. 

3. Przyznanie pomocy nastąpi po otrzymaniu decyzji przyznającej dotację celową z budżetu państwa  

i po otrzymaniu przez Gminę Siemiatycze środków z dotacji na ten cel. 

Rozdział 5. 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 9. 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. 

§ 10. Zasiłek szkolny przyznaje się w przypadku zaistnienia w rodzinie zdarzenia losowego, 

w szczególności: 

1) pożaru; 

2) wypadku; 

3) nagłej, długotrwałej choroby w rodzinie; 

4) śmierci członka rodziny lub opiekunów ucznia; 

5) innych, uzasadnionych okoliczności, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny  

lub utrudniających naukę ucznia. 

§ 11. Wystąpienia zdarzenia losowego powodujące trudną sytuację materialną powinno być 

udokumentowane. 

§ 12. 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. 

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

zasiłku szkolnego. 

§ 14. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego przyznanie pomocy. 

§ 15. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Siemiatyczach. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 16. Uczeń traci prawo do otrzymania stypendium, jeżeli przerwał naukę, został skreślony z listy uczniów 

lub ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

§ 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy 

o systemie oświaty, w szczególności: art. 90b, art. 90c ust. 1, 2 i 4, art. 90d, art. 90e, art. 90n, art. 90o, przepisy 

ustawy o pomocy społecznej i Kodeksu postępowania administracyjnego. 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 19. Traci moc uchwała Nr X/70/2016 r. Rady Gminy Siemiatycze z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 

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

Siemiatycze (Dz. U. Województwa Podlaskiego poz. 1339). 

§ 20. Uchwała wchodzi z dniem 1 września 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Wojewódtwa Podlaskiego. 

Przewodniczący 

Adam Michał Boguszewski 
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