
 

 

UCHWAŁA NR XXX/386/17 

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU 

z dnia 27 lipca 2017 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym 

na terenie gminy Gostyń 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

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

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943 ze zmianami), Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa bez bliższego określenia o: 

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

Dz. U. z 2016 roku, poz. 1943 ze zmianami); 

2) uczniach i słuchaczach – należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków i słuchaczy, którym 

przysługuje pomoc materialna, wymienionych w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy; 

3) szkołach – należy przez to rozumieć szkoły, kolegia, ośrodki, do których uczęszczają uczniowie lub 

słuchacze; 

4) trudnej sytuacji rodzinnej ucznia lub słuchacza – należy przez to rozumieć występowanie w rodzinie ucznia 

lub słuchacza okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy; 

5) wniosku – należy przez to rozumieć podanie wniesione na podstawie art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257). 

§ 2. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie dłuższy niż od września do grudnia oraz od stycznia do 

czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy na okres nie dłuższy niż od października do grudnia 

oraz od stycznia do czerwca danego roku szkolnego. 

§ 3. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia/słuchacza składa do kierownika 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu wniosek spełniający wymagania określone 

w art. 90n ust. 4 i 5. 

§ 4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego powinien być złożony w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Gostyniu. 

§ 5. 1. Formalnej oceny wniosku pod kątem prawidłowości wypełnienia wniosku i kompletności 

załączników dokonuje komisja powołana przez kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Gostyniu. 

2. W skład komisji do spraw pomocy materialnej wchodzą: 

1) przewodniczący - przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu; 

2) zastępca przewodniczącego – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gostyniu; 
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3) członek – przedstawiciel Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu; 

4) członek – przedstawiciel szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostyń; 

5) członek -  przedstawiciel szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostyń; 

6) członek – przedstawiciel szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Gostyń. 

§ 6. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmuje kierownik Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu. 

§ 7. 1. Stypendium szkolne przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej refundacji wydatków 

poniesionych na cele edukacyjne, realizowane w formach wskazanych w art. 90d ust. 2 – 4 ustawy. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość udzielenia stypendium szkolnego przed 

poniesionym wydatkiem. 

2. Dokumentami, potwierdzającymi poniesienie wydatków, o których mowa w ust. 1, są faktury bądź 

rachunki uproszczone wystawione na rodzica/prawnego opiekuna pobierającego stypendium lub pełnoletniego 

ucznia/słuchacza  lub oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania bądź inne 

dokumenty, dowody zgodnie z art. 75 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

§ 8. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego zależy od trudnej sytuacji rodzinnej ucznia lub słuchacza 

i miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia lub słuchacza i wynosi: 

Kategoria 

stypendium 

Miesięczna wysokość dochodu na 

osobę w rodzinie ucznia lub 

słuchacza 

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego 

I mniej niż 40% kwoty, o której 

mowa w art. 90d ust. 7 ustawy 

89%  - 91% aktualnej  kwoty,  o której  mowa 

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) 

II co najmniej 40% i mniej niż 55% 

kwoty, o której mowa w art. 90d 

ust. 7 ustawy 

86% - 88% aktualnej kwoty, o której  mowa 

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (t.j. Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) 

III co najmniej 55% i mniej niż  70% 

kwoty, o której mowa w art. 90d 

ust. 7 ustawy 

83% - 85% aktualnej kwoty, o której  mowa 

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.  Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) 

IV co najmniej 70% i nie więcej niż 

100% kwoty, o której mowa 

w art. 90d ust. 7 ustawy 

80% - 82% aktualnej kwoty, o której  mowa 

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.  Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1518 ze zm.) 

§ 9. 1. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach: 

1) do 20 grudnia – za okres od 1 września do 31 grudnia; 

2) do 20 sierpnia – za okres od 1 stycznia do końca roku szkolnego, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Rodzic ucznia, prawny opiekun ucznia lub pełnoletni uczeń/słuchacz, przedkłada dokumenty 

potwierdzające poniesienie wydatków na cele edukacyjne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Gostyniu. 

3. Termin wskazany w ust. 1 może ulec przesunięciu, w przypadku nieuzyskania dotacji z budżetu państwa 

w czasie umożliwiającym jego dotrzymanie. 

4. Stypendium szkolne wypłaca się na rachunek bankowy rodzica, prawnego opiekuna, pełnoletniego 

ucznia/słuchacza lub w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu. 

§ 10. Zasiłek szkolny przysługuje uczniom/słuchaczom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. 
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§ 11. 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia/słuchacza powinna złożyć wniosek 

w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyniu. 

2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego powinny być załączone: 

1) dokument poświadczający wystąpienie zdarzenia losowego; 

2) informacja o dochodach rodziny i pogorszeniu się sytuacji materialnej ucznia/słuchacza spowodowanej 

zdarzeniem losowym. 

§ 12. Zasiłek szkolny przyznaje się w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego, które nie może 

przekroczyć 500% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zmianami). 

§ 13. 1. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego rozpatruje komisja powołana przez kierownika Miejsko-

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu. 

2. Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego w terminie 30 dni od daty złożenia. 

3. Komisja proponuje wysokość zasiłku szkolnego w zależności od sytuacji materialnej, w której znalazł się 

uczeń/słuchacz. 

§ 14. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego dla ucznia/słuchacza podejmuje 

kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu. 

§ 15. Zasiłek szkolny wypłaca się na rachunek bankowy rodzica, prawnego opiekuna, pełnoletniego 

ucznia/słuchacza lub w kasie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyniu. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia. 

§ 17. Traci moc uchwała nr XVII/213/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  uczniom zamieszkałych na terenie gminy 

Gostyń. 

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2017 roku. 

  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu 

 

(-) Mirosław Żywicki 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 5341


		2017-08-02T13:33:35+0000
	Polska
	Lidia Przewoźna
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




