
 
 

UCHWAŁA NR XXIV/144/2020 
RADY GMINY ŁĘKAWICA 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Łękawica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.), Rada Gminy Łękawica uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjąć Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Łękawica, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVIII/156/05 Rady Gminy Łękawica z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Łękawica. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica 
 
 

Krzysztof Pielesz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 lipca 2020 r.

Poz. 5517



Załącznik do uchwały Nr XXIV/144/2020 

Rady Gminy Łękawica 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Łękawica 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 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 udzielania zasiłku szkolnego. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

2) miesięcznym dochodzie – rozumie się przez to 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, 

3) kwocie zasiłku rodzinnego – rozumie się przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

4) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, 

5) rodzinie – rozumie się przez to członków rodziny, o których mowa w art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. 

Rozdział 2. 
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 3. 1.  Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania 
uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz wystąpienia innych okoliczności, 
o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy  i wynosi: 

a) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie wyższym niż 50% kwoty kryterium dochodowego, 
miesięczna wysokość stypendium wynosi 130% kwoty zasiłku rodzinnego, 

b) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie równym lub niższym niż 50% kwoty kryterium 
dochodowego, miesięczna wysokość stypendium wynosi 180% kwoty zasiłku rodzinnego, 

2. W przypadku, gdy w rodzinie występują dwie lub więcej przesłanek o których mowa w art. 90d 
ust. 1 ustawy miesięczną kwotę stypendium szkolnego zwiększa się o 20% kwoty zasiłku rodzinnego o którym 
mowa w § 2 pkt 3 Regulaminu. 

Rozdział 3. 
Formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 4. Stypendium szkolne udziela się uczniom w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach 
realizowanych poza szkołą, w tym udziału w: 

a) zajęciach nauki języków obcych, 

b) zajęciach sportowych, 
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c) zajęciach plastycznych, 

d) zajęciach muzycznych, 

e) zajęciach tanecznych, 

f) zajęciach wyrównawczych, 

g) zajęciach korygujących udokumentowane wady lub schorzenia (gimnastyka korekcyjna, zajęcia 
z logopedą), 

h) tzw. zielonych szkołach, 

i) zawodach sportowych lub imprezach kulturalnych organizowanych przez szkołę lub inne instytucje 
działające na rzecz dzieci i młodzieży, 

j) wycieczkach o charakterze edukacyjnym organizowanych przez szkołę; 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów, o których mowa w art. 90d 
ust. 4 ustawy, w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów związanych z: 

a) zakwaterowaniem w internacie, bursie lub na stancji, 

b) dojazdem do szkoły środkami komunikacji zbiorowej; 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu: 

a) podręczników szkolnych, 

b) przyborów szkolnych i pomocy naukowych, 

c) przyborów do nauki zawodu, 

d) tornistra, plecaka, 

e) słowników i encyklopedii, 

f) sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych do komputera, 

g) edukacyjnych programów komputerowych, 

h) odzieży i obuwia sportowego, 

i) stroju galowego, 

j) biurka pod komputer oraz krzesło/fotel do biurka, 

k) innych przedmiotów niezbędnych do pełnego uczestnictwa w zajęciach o charakterze edukacyjnym; 

4) świadczenia pieniężnego w przypadku, o którym mowa w art. 90d ust. 5 ustawy 

Rozdział 4. 
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 5. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek sporządzony zgodnie z art. 90n ust. 4, złożony 
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękawicy w terminach określonych w art. 90n 
ust. 6 i 7 ustawy lub z urzędu. 

§ 6. 1.  Stypendium szkolne udzielane w formach, o których mowa w § 4 pkt 1 - 3 może być realizowane 
także jako częściowa lub całkowita refundacja poniesionych kosztów, po uprzednim dostarczeniu dowodów 
potwierdzających wydatki - przelewem na wskazany rachunek bankowy lub wypłatą gotówki w kasie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękawicy - zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy. 

2. Stypendium szkolne udzielane w formie, o której mowa w § 4 pkt 1 może być również realizowane 
poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek podmiotu 
organizującego te zajęcia. 

3. Stypendium szkolne udzielane w formie, o których mowa w § 4 pkt 4 realizowane jest w formie 
gotówkowej w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękawicy lub bezgotówkowej na rachunek 
bankowy wnioskodawcy zgodnie z jego dyspozycją wypłaty. 
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§ 7. Podstawę refundacji wydatków wymienionych w § 4 pkt 1-3 niniejszego regulaminu stanowić będą 
dokumenty potwierdzające poniesienie danych wydatków, w tym rachunki, faktury, dowody wpłaty i inne 
dokumenty źródłowe. 

§ 8. Stypendium szkolne wypłacane będzie w terminach: 

1) do 31 grudnia – za okres od września do grudnia danego roku, 

2) do 15 lipca – za okres od stycznia do czerwca danego roku. 

Rozdział 5. 
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 9. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek sporządzony zgodnie z art. 90n ust. 4 ustawy, złożony 
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękawicy, w terminie określonym w art. 90e 
ust. 4 ustawy lub z urzędu. 

§ 10. 1.  We wniosku winny być wskazane dowody potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego 
powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia. 

2. Wysokość zasiłku szkolnego uzależniona jest od skutków zdarzenia losowego oraz ich wpływu na 
sytuację materialną ucznia. 

3. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej realizowany jest 
także w formie refundacji poniesionych wydatków. 

§ 11. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego lub refundacji poniesionych kosztów 
jest realizowany poprzez wypłatę świadczenia przelewem na wskazany rachunek bankowy lub w kasie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łękawicy.
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