UCHWAŁA NR XXXV/356/2014
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Sztutowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych
na terenie Gminy Sztutowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/170/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materianej o charakatrze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztutowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Bogdan Pniewski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/356/2014
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 25 czerwca 2014 r.
REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA
UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SZTUTOWO
§ 1. 1. Uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Sztutowo przysługuje prawo do pomocy materialnej
o charakterze socjalnym ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa oraz w budżecie Gminy.
2. Pomoc
materialna
jest
udzielana
uczniom
w celu
zmniejszenia
różnic
w dostępie do edukacji i umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji
materialnej ucznia.
§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana, jako:
1)

stypendium szkolne,

2)

zasiłek szkolny.
§ 3. 1. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są:

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych
oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których
mowa
w art.16
ust.7
o systemie
oświaty,
a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację
odpowiedniego
obowiązku
szkolnego
i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) uczniowie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu
ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej
z niskiego dochodu na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:
a) bezrobocie,
b)

niepełnosprawność,

c) ciężka lub długotrwała choroba,
d)

wielodzietność,

e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
f) alkoholizm lub narkomania,
a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
§ 4. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium szkolne o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może
otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych nie przekracza w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty określonej w art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zmianami).
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§ 5. Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o których mowa w § 3 znajdujące się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:
1) śmierci lub ciężkiej choroby członka rodziny, od którego zależało jej utrzymanie,
2) utraty mienia wskutek pożaru, zalania, wichury lub innego zdarzenia,
3) nagłej ciężkiej choroby lub wypadku ucznia bądź słuchacza, skutkującego dłuższą przerwą w nauce,
4) inne, szczególnie uzasadnione zdarzenia losowe.
§ 6. Formą stypendium szkolnego jest świadczenie pieniężne.
§ 7. Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem
edukacji lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, przyznana raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymanego stypendium szkolnego.
§ 8. Świadczenie pomocy materialnej przyznaje Wójt Gminy Sztutowo w drodze decyzji administracyjnej.
§ 9. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są:
a) na wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,
b) na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków
obcych, o których mowa w § 3, ust. 1 pkt.2
2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.
§ 10. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym składany jest na
formularzu, określonym Zarządzeniem Wójta Gminy Sztutowo i zawiera w szczególności:
- imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,
- miejsce zamieszkania ucznia,
- dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie
o wysokości dochodów z zastrzeżeniem ust. 3
2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się
zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem ś wiadomy odpowiedzialno ś ci karnej za z ł o ż enie fa ł szywego o ś wiadczenia”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
4. Wniosek
o przyznanie
stypendium
szkolnego
wraz
z dokumentami
składa
się
w
Urzędzie
Gminy
w Sztutowie
do
dnia
15 września
danego
roku
szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa
w ust. 1 stypendium szkolne może zostać przyznane począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek.
5. Wniosek
o zasiłek
szkolny
można
składać
w Urzędzie
Gminy
w Sztutowie
w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie
zasiłku.
§ 11. 1 Rodzice ucznia, opiekunowie lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani
niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium,
w szczególności, gdy uczeń przerwał naukę w szkole lub został skreślony z listy uczniów.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium
języków obcych lub ośrodków o których mowa w § 3, ust.1 pkt. 2 w przypadku gdy dyrektor posiada informacje
o ustaniu przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, w szczególności, gdy uczeń
przerwał naukę w szkole lub został skreślony z listy uczniów.
3. Wstrzymuje się wypłatę stypendium szkolnego w razie ustania przyczyn, w trakcie okresu, na który zostało
przyznane stypendium szkolne, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te przyczyny.
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4. Stypendium szkolne cofa się w przypadku przyznania go lub wypłacania na podstawie fałszywych zeznań
lub dokumentów, albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę wnioskująca
o przyznanie stypendium.
5. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. Wysokość należności podlegającej zwrotowi i termin zwrotu tej należności ustala Wójt Gminy w drodze
decyzji administracyjnej.
§ 12. Od decyzji przyznania pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz
wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za
pośrednictwem Wójta Gminy.
§ 13. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa kwota wynikająca
z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej określonej w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
2. Ustala się następujące grupy dochodowe:
1) I grupa – 100 zł na jednego ucznia/słuchacza gdy dochód miesięczny na członka rodziny wynosi do/lub jest
równy
50%
kryterium
dochodowego
o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej
II grupa – 85 zł na jednego ucznia/słuchacza gdy dochód miesięczny na członka rodziny przekracza 50%
kryterium
dochodowego
o którym
mowa
w ustawie
o pomocy społecznej i nie przekracza 100% kryterium dochodowego.
3. O wysokości, formie i terminie udzielenia zasiłku szkolnego oraz trybie i sposobie jego udzielania decyduje
Wójt Gminy, kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego, jednakże wysokość zasiłku szkolnego
nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność 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 nr 228, poz. 2255 ze zmianami).
§ 14. Stypendium szkolne jest przyznawane uczniom na okres nie dłuższy niż od września do czerwca, a w
przypadku słuchaczy na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
§ 15. 1. Stypendium szkolne wypłacane jest w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy lub przekazywane na
rachunek bankowy wskazany przez osobę uprawnioną za pisemną zgodą.
2. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach miesięcznych tj. do ostatniego dnia roboczego każdego
miesiąca.
§ 16. We wszystkich sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu stosuje się
przepisy ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zmianami) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 182 z późn.
zmianami).
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UZASADNIENIE
Stypendia szkolne są wypłacane w formie pieniężnej. Poprzednia uchwała nie zawierała takiego zapisu.
Ponadto stypendia szkolne powinny być zróznicowane w zależności od dochodu.
Kontola przeprowadzona przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku zaleciła wprowadzenie zmian do
poprzedniej uchwały.
W związku z powyższym podjęcie tej uchwały uważa się za uzasadnione.
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