
 

 

UCHWAŁA NR 130/XVI/2020 

RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

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

zamieszkałych na terenie Gminy Miedźno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)  oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) , Rada Gminy Miedźno 

uchwala, co następuje: 

 

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA 

UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY MIEDŹNO 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego; 

2) formy udzielania stypendium szkolnego; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielenia zasiłku szkolnego. 

2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi dalej pomocą materialną, są: 

1) stypendium szkolne; 

2) zasiłek szkolny. 

Rozdział 2. 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 2. 1. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie 

i stanowi niżej wymieniony procent kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2220 z późn. zm.) 
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KATEGORIA 

STYPENDIUM 

MIESIĘCZNY DOCHÓD NA 

OSOBĘ W RODZINIE 

MIESIĘCZNA WYSOKOŚĆ STYPENDIUM 

SZKOLNEGO 

I do 200,00 zł 

100% kwoty, o której mowa 

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych 

II od 200,01 zł do 400,00 zł 

90% kwoty, o której mowa 

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych 

III 

od 400,01 zł do kwoty, o której 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o pomocy społecznej. 

80% kwoty, o której mowa 

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach 

rodzinnych 

2. W przypadku wystąpienia w rodzinach uczniów innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 

ustawy o systemie oświaty - stypendium może być zwiększone o kwotę do 10% przyznanego stypendium. 

3. W rodzinach, w których liczba uczniów mogących otrzymać pomoc materialną przekracza jeden, pomoc 

udzielana jest na każdego ucznia na podstawie odrębnego wniosku. 

Rozdział 3. 

Formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 3. Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zajęć edukacyjnych: 

a) zajęcia wyrównawcze, 

b) zajęcia edukacyjne w ramach kół zainteresowań, 

c) nauka języków obcych, 

d) zajęcia informatyczne w ramach szkolnej pracowni komputerowej, 

e) wyjazdy edukacyjne, 

f) indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami; 

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

a) zakup podręczników, 

b) zakup przyborów szkolnych, 

c) zakup zeszytów, 

d) zakup pomocy edukacyjnych dostosowanych do stopnia upośledzenia umysłowego ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami; 

3) pomocy materialnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych w formie: 

a) całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów dojazdu do miejsc pobierania nauki poza miejscem 

zamieszkania, 

b) całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów zakwaterowania. 

§ 4. Uczniom szkół ponadpodstawowych może być przyznana pomoc materialna o charakterze rzeczowym, 

o której mowa w § 3 pkt 2 lit. a-c. 

§ 5. Jeden uczeń może otrzymać pomoc materialną w różnych formach z zastrzeżeniem, iż łączna 

wysokości udzielonej pomocy nie może przekroczyć stawek określonych w § 2 ust. 1 regulaminu.  

Rozdział 4. 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 6. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie 

w terminach określonych ustawą o systemie oświaty. 
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§ 7. 1. Pomoc materialną w formie całkowitego lub częściowego pokrycia  kosztów w zajęciach 

określonych w § 3 pkt 1 lit. a-d i f udzielona jest poprzez sfinansowanie kosztów osobowych nauczycieli 

prowadzących zajęcia. 

2. Pomoc materialna określona w § 3 pkt 1 lit. e udzielana jest w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów udziału ucznia w wyjeździe edukacyjnym. 

3. Pomoc rzeczowa określona w § 3 pkt 2 udzielana będzie poprzez pobranie przyznanych pomocy 

edukacyjnych we wskazanych sklepach na terenie Gminy Miedźno. 

4. O prowadzeniu indywidualnych zajęć decyduje się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 8. 1. Uczniowie dojeżdżający do internatu mogą otrzymać pomoc materialną na bilet jednorazowego 

przejazdu relacji miejsce zamieszkania i miejsce pobierania nauki. 

2. Liczba biletów jednorazowych, których koszty zostaną pokryte w ramach pomocy materialnej nie może 

być wyższa niż 2 bilety tygodniowo. 

§ 9. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być realizowane przez całkowitą 

lub częściową refundację uprzednio zaakceptowanych wydatków na cele edukacyjne, po przedstawieniu 

odpowiednich dowodów potwierdzających poniesione wydatki. 

2. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej zwrot kosztów na rzecz 

prowadzącego sklep o którym mowa w § 7 pkt 3 nastąpi po przedłożeniu faktury, w drodze przelewu na 

wskazany w fakturze rachunek bankowy. 

3. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty o charakterze edukacyjnym winny zawierać dane 

identyfikujące przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego albo dorosłego 

ucznia. 

4. Przekazane środków pieniężnych następuje w formie przelewu na konto bankowe wskazane we wniosku. 

Rozdział 5. 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 10. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

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

w Miedźnie w terminie wynikającym z ustawy o stypendium oświaty. 

§ 11. W przypadku braku wniosku rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły wiedząc o istnieniu 

okoliczności uzasadniającej przyznanie pomocy materialnej w formie zasiłku szkolnego składa niezwłocznie 

stosowny wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miedźnie. 

§ 12. 1. W przypadku zdarzeń losowych w szczególności: pożaru, śmierci rodzica, choroby, wypadku – 

zasiłek szkolny może być przyznany się w formie pomocy rzeczowej. 

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie pieniężnej na pokrycie wydatków związanych z procesem 

edukacyjnym. 

3. Świadczenie pieniężne jest przekazywane w formie przelewu na konto bankowe wskazane we wniosku. 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 13. Traci moc uchwała Nr 243/XXVII/2005 Rady Gminy Miedźno z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie 

Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

zamieszkałym w Gminie Miedźno. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 
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§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

w terminie 14 dni od ogłoszenia.  

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Miedźno 

 

 

Zdzisław Bęben 
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