
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/180/2016 

RADY GMINY W KOLE 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Koło 

Na podstawie ustawy art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., 

poz.2156 ze zm. ) Rada Gminy w Kole uchwala Regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koło. 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, 

2) formy stypendium szkolnego, 

3) tryb i sposób udzielenia stypendium szkolnego, 

4) tryb i sposób udzielenia zasiłku szkolnego. 

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne mogą być przyznawane 

zamieszkałym na terenie Gminy Koło uczniom szkół wymienionych w art. 90b.ust. 3 i 4 ustawy o systemie 

oświaty. 

Rozdział 2. 

Sposób ustalenia wysokości i formy stypendium szkolnego 

§ 3. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym będzie określać kwota 

wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 

90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

2. Ustala się następujące grupy dochodowe: 

1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do wysokości 40 % kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej (I grupa), 

2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 40 % do wysokości 100 % kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy społecznej (II grupa), 

3. Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi: 

1) od 50% do 100% stypendium w pełnej wysokości w I grupie dochodowej, 

2) od 40% do 100% stypendium w pełnej wysokości w II grupie dochodowej. 
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§ 4. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo 

ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 3. 

§ 5. 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 

udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

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

3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, 

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium 

w formach, o których mowa w pkt 1) i pkt 2), a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także 

w formie, o której mowa w pkt 3) nie jest celowe. 

Rozdział 3. 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Kole. 

§ 7. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności 

za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu zajęcia 

te organizującego. 

2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie 

uczniowi do rąk własnych lub za pośrednictwem szkoły do której uczęszcza podręczników wskazanych przez 

ucznia i zaakceptowanych przez szkołę. Tą samą zasadę stosuje się do innych rodzajów pomocy rzeczowej. 

3. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów 

miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie 

( albo dofinansowanie) kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób przekazywania 

stypendium wnioskodawca uzgadnia z organem przyznającym stypendium. 

4. Świadczenia przewidziane w § 5 pkt 1,3,4 będą wypłacane w terminach: - do 15 grudnia - za okres od 

września do grudnia, - do 30 czerwca - za okres od stycznia do czerwca. 

5. Świadczenia przewidziane w §5 pkt 2 realizowane będą każdorazowo w terminach określonych 

w decyzji administracyjnej. 

6. Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 5 może być realizowana także poprzez zwrot 

uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich dowodów, w tym rachunków, faktur 

potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej lub przelewu na bankowy rachunek 

oszczędnościowo- rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. 

Rozdział 4. 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 8. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się nie więcej niż 5 % dotacji celowej otrzymanej przez 

Gminę Koło w trybie art.90r ustawy o systemie oświaty. 

§ 9. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu zdarzenia losowego. 

2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dowody potwierdzające wystąpienie 

zdarzenia losowego. 

3. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio §6 i §7 niniejszego Regulaminu. 

Rozdział 5. 

Postanowienia końcowe 

§ 10. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXVI/142/05 Rady Gminy w Kole 

z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej dla uczniów. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koło. 
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§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wniosków złożonych od 1 stycznia 2017 r. 

2. Do spraw wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

  

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

w Kole 

(-) Teresa Bilińska 
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