
 

 

UCHWAŁA NR XXX/174/17 

RADY GMINY KRAMSK 

z dnia 29 maja 2017 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Kramsk. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 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 2016 r., poz. 1943 ze zm.), Rada Gminy Kramsk uchwala  

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Kramsk. 

§ 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. 

§ 2. Stypendia szkolne są przyznawane uczniom szkół, słuchaczom kolegiów i wychowankom ośrodków 

wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, zamieszkałych na terenie gminy Kramsk, na 

warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie. 

§ 3. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa kwota wynikająca 

z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej. 

2. Ustala się następujące grupy dochodowe: 

1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do 30% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), włącznie - I grupa, 

2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 30% do 60% kwoty, o której mowa w art. 

8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), 

włącznie - II grupa, 

3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia powyżej 60% do 100% kwoty, o której mowa w art. 

8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 ze zm.), 

włącznie - III grupa. 

3. Miesięczne stypendium szkolne nie może przekraczać 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) oraz nie 

może być niższe niż 80% tej kwoty. 

4. Wysokość stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi: 
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1) przy I grupie- od 100% do 200%, 

2) przy II grupie- od 90% do 160%, 

3) przy III grupie- od 80% do 130% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.). 

§ 4. 1. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowe 

ustala się tak jak w § 3. 

2. Wysokość stypendium, o jakim mowa w ust. 1, nie może w danym roku szkolnym przekroczyć łącznie 

dwudziestokrotności kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów 

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – 

osiemnastokrotności tej kwoty. 

§ 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: 

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych 

pomocy edukacyjnych; 

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz 

innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę; 

c) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach 

organizowanych przez szkołę; 

d) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych. 

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

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego; 

b) zakupu biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub zajęcia pozalekcyjne; 

c) zakupu pomocy szkolnych, w szczególności ubioru lub obuwia sportowego, przyborów szkolnych. 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 

nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych; 

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których 

mowa w pkt. 1, 2, 3, nie jest możliwe lub nie jest celowe. 

§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Referacie Oświatowym Urzędu Gminy 

Kramsk. Druk obowiązującego w danym roku wniosku udostępnia Urząd Gminy Kramsk. 

§ 7. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie przewidzianej w § 

5 pkt 1 realizowana jest poprzez zapłatę lub częściową zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach 

edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne. 

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie przewidzianej w § 5 pkt 2, realizowana 

jest poprzez dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy edukacyjnych, które zostały 

zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkołę. 

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

do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia, albo poprzez sfinansowanie lub dofinansowanie 

kosztów zamieszkania w miejscowości położenia szkoły. Sposób przekazywania stypendium wnioskodawca 

uzgadnia z organem przyznającym stypendium. 
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4. Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 5 z wyłączeniem pkt 2 może być realizowana także 

poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich dowodów, w tym 

rachunków, faktur potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy Urzędu Gminy 

w Kramsku lub przelewu na wskazany przez rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia 

rachunek bankowy. 

5. W przypadku otrzymania stypendium w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca dokumentuje 

wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne oraz przedstawia dokumenty potwierdzające dokonanie 

wydatków, na każdorazowe żądanie. 

§ 8. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 ust 1, 3 i 4 będzie wypłacone w następujących okresach: 

1) za okres od 1 września do 31 grudnia w terminie do 31 grudnia każdego roku pod warunkiem 

przedstawienia do dnia 30 listopada każdego roku oryginałów rachunków, faktur dotyczących 

dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat. 

2) za okres od 1 stycznia do 30 czerwca w terminie do 31 sierpnia każdego roku pod warunkiem 

przedstawienia do dnia 31 maja każdego roku oryginałów rachunków, faktur dotyczących dofinansowanych 

kosztów zakupów lub opłat. 

§ 9. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się od 0% do 5 % dotacji celowej otrzymanej przez Gminę 

Kramsk w trybie art. 90r ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

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

materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

2. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 6 i § 7 niniejszego regulaminu. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kramsk. 

§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/356/2014 Rady Gminy Kramsk z 30 maja 2014 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Kramsk. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Waldemar Białecki 
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