
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/273/2017 

RADY GMINY JAWORZE 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

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

zamieszkałych na terenie gminy Jaworze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji, 

Rada Gminy Jaworze uchwala, co następuje: 

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Jaworze, zwany dalej „regulaminem”, określa: 

- sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego; 

- formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego, w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy; 

- tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

- tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 

1) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, 

o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

2) kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

3) okolicznościach rodzinnych – należy przez to rozumieć okoliczności wymienione w art. 90d ust. 1 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO 

§ 3. 1. Wysokość stypendium szkolnego w każdym przypadku będzie ustalana indywidualnie i uzależniona 

od sytuacji dochodowej ucznia oraz występowania okoliczności rodzinnych. 

2. Miesięczną kwotę stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób: 

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie Miesięczna wysokość stypendium szkolnego 

Do 50% kryterium dochodowego Od 91% do 100% kwoty zasiłku rodzinnego 

Powyżej 50%do 100%  kryterium dochodowego Od 80% do 90% kwoty zasiłku rodzinnego 
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3. W przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia poza niskimi dochodami więcej niż jednej okoliczności 

rodzinnych, wysokość stypendium ustala się w następujący sposób: 

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie 

i ilość okoliczności rodzinnych występujących 

w rodzinie wnioskodawcy 

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego 

Do 100% kryterium dochodowego 

oraz wystąpienie dwóch z okoliczności rodzinnych 

Od 110% do 120% kwoty zasiłku rodzinnego 

Do 100% kryterium dochodowego 

oraz wystąpienie, co najmniej trzech z okoliczności 

rodzinnych 

Od 140% do 150% kwoty zasiłku rodzinnego 

3. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego zaokrągla się w górę do pełnych złotych. 

4. W zależności od przyznanej uczniowi formy pomocy, stypendium szkolne będzie realizowane 

miesięcznie, kwartalnie lub jednorazowo. 

FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO 

§ 4. Stypendium szkolne może być udzielane w formach: 

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) 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 służb społecznych, 

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli w sprawie zachodzić będą warunki określone w przepisie art. 90d 

ust. 5 ustawy o systemie oświaty. 

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO 

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego zawierające dane, o których mowa w art. 90n 

ust. 4 ustawy o systemie oświaty, należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jaworzu. 

2. Stypendium szkolne udzielone w formach, o których mowa w § 4 pkt 1 – 3 może być realizowane 

poprzez częściową lub całkowitą refundację poniesionych kosztów. 

3. Wnioskodawca zobowiązany jest doprzedłożenia imiennych dokumentów lub oświadczeń 

potwierdzających poniesione wydatki, które powinny dotyczyć okresu, na który zostało przyznane stypendium 

szkolne. 

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO 

§ 6. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego zawierające dane, o których mowa w art. 90n ust. 4 ustawy 

o systemie oświaty należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny, przyznawane w formie pomocy rzeczowej o charakterze 

edukacyjnym, a także w formie świadczenia pieniężnego, wypłacane jest w formie gotówkowej w kasie 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu albo w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek 

bankowy. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze. 
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§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVIII/202/05 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 

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

Jaworze” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2005 r. Nr 72 poz. 1920). 

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

Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze 

 

 

Mieczysław Brzezicki 
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