Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr IX/48/2019
Rady Gminy Osieczna
z dnia 26 czerwca 2019 roku

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

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia i zasiłki szkolne
są przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Osieczna:
a. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów
pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej
jednak niż do ukończenia 24 roku życia
b. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno –
wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku
c. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych
dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku
nauki.
2. Regulamin określa:
a) Sposób ustalania stypendium szkolnego,
b) Formy stypendium szkolnego,
c) Tryb i sposób ustalania stypendium szkolnego,
d) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§ 2.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) Stypendium szkolne,
2) Zasiłek szkolny.
Rozdział II
Sposób ustalania formy i wysokości stypendium szkolnego
§ 3.
1. Formami stypendium szkolnego są:

1) całkowite lub częściowe pokrycie 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, dotyczących w szczególności:
a) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach
edukacyjnych i sportowych,
b) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach, wyjazdach do kin,
teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:
a) podręczników, lektur szkolnych encyklopedii, słowników, programów
komputerowych i innych pomocy edukacyjnych niezbędnych do procesu
edukacyjnego oraz przyborów szkolnych,
b) przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania
fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę
2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz
słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, także w formie całkowitego
lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania.
3. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego,
jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa
w ust. 1 a w przypadku szkół ponadpodstawowych także w formie, o której mowa w
ust. 2 nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy, o których mowa w ust. 2,
udzielenie stypendium w formach o których mowa w ust. 1 i 2 nie jest celowe.
4. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach.
§ 4.
Stypendium szkolne udzielone w formie o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2
regulaminu będzie przekazywana rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim
uczniom jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów poniesionych
i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów rachunków i faktur
dotyczących dofinansowanych kosztów lub opłat. W przypadku udziału ucznia
w wycieczkach szkolnych, wyjściach, wyjazdach do kin, teatrów do rozliczenia refundacji
rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie
szkoły, do której uczęszcza uczeń, w którym należy wskazać imię i nazwisko ucznia,
adres zameldowania ucznia, datę i miejsce np. wycieczki szkolnej oraz wysokość wpłaty
dokonanej przez ucznia (rodzica) za udział w wyżej wymienionych formach zajęć
pozalekcyjnych.
§ 5.
1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości
uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich okoliczności, jak
w szczególności bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba,

wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie
losowe, z tym zastrzeżeniem, że stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który
otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
z zastrzeżeniem ust. § 6 ust. 2.
2. Uprawnienie do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1769 ze zm.),
3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, o której mowa w ust. 2,
jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), z tym że do dochodu
nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej w postaci:
 stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego,
 stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe,
 stypendium Prezesa Rady Ministrów,
 stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.

§ 6.
1. Przyznane stypendium nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o świadczeniach
rodzinnych”, - tj. kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia
do ukończenia 18 roku życia – i nie może przekraczać 200% tej kwoty.
2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków
publicznych, może otrzymać stypendium szkolne, które łącznie z innym stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych –
osiemnastokrotności tej kwoty.
§ 7.
Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego stosuje się następujące zasady:
Kategoria
stypendium

Miesięczny dochód na
osobę w rodzinie

I

do 300,00 zł

II

Powyżej 300, 00 zł – do
kwoty o której mowa w art.

Maksymalna miesięczna wysokość stypendium
szkolnego
100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych
80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o

8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej

świadczeniach rodzinnych

§ 8.
1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców, opiekunów prawnych
albo pełnoletniego ucznia lub odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników
służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 1ust. 1 lit. b, do których
uczęszcza uczeń.
2. Stypendium szkolne może być przyznane z urzędu.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Osieczna
w terminie do 15 września danego roku szkolnego a w przypadku słuchaczy kolegiów
pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
4. Wniosek może być złożony po upływie terminu określonego w ust. 3, musi jednak
zawierać uzasadnienie niezachowania powyższego terminu – przywrócenie terminu.
5. Wzór wniosku o stypendium szkolne stanowi załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy
Osieczna nr IX/48/2019 r. z dnia 26 czerwca 2019 r.
§ 9.
1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia albo
oświadczenia składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań o wysokości dochodów członków rodziny pozostających we
wspólnym gospodarstwie domowym z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został
złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Składający jest zobowiązany do
zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia”.
2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się
o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy
społecznej.
3. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta
ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub
oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń z pomocy społecznej.
Rozdział III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 10.
1. Stypendium szkolne przyznaje bądź odmawia prawa do stypendium Wójt Gminy
Osieczna w drodze decyzji administracyjnej.

2. W decyzji przyznającej stypendium szkolne określa się w szczególności formę
stypendium, okres pobierania, wysokość stypendium, termin wypłaty, a także sposób
i termin rozliczenia adresata decyzji.
§ 11.
1. Stypendia szkolne przyznawane w formie pieniężnej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt
1) oraz ust. 2 i 3 regulaminu wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego
w Lubichowie, filia w Osiecznej lub w formie polecenia przelewu na rachunek
bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi –
na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendia, na wskazany
przez nich we wniosku o przyznanie stypendium, numer rachunku bankowego.
2. Stypendia szkolne przyznawane w formie rzeczowej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt
2) są udzielane poprzez dostarczenie uczniowi za pośrednictwem szkoły, do której
uczęszcza podręczników lub innych pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym,
wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez ucznia.
3. Stypendia , o których mowa w § 1 ust. 2
§ 12.
Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu
uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na wszczęcie tego postępowania.
§ 13.
1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli:
1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę, o której mowa w § 5 ust. 2
regulaminu,
2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły,
3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych,
które łącznie ze stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w § 7 ust. 2
regulaminu,
4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania – poza obszar gminy Osieczna.
2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium a także odpowiednio pełnoletni uczeni
obowiązani są, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, powiadomić organ,
który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania
stypendium szkolnego.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium pracowników
służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w przypadku gdy
poweźmie on
informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę do
przyznania stypendium szkolnego.
4. Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie
pobranego stypendium bądź odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Wójt Gminy
Osieczna.
5. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty
stypendium w formie pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych,

o których mowa w § 5 regulaminu, Wójt Gminy Osieczna wydaje decyzję
o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu
postępowania administracyjnego.
Rozdział IV
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 15.
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi)
znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu
zdarzenia losowego, w szczególności klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej
choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych innych okoliczności
utrudniających naukę ucznia i prawidłowe funkcjonowanie jego rodziny. .
2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia
losowego.
3. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym,
niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej
pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach
rodzinnych – zasiłek rodzinny na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18
roku życia.
5. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.
6. Przy ustaleniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków
zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.
Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającego do
ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w § 5 ust. 2 regulaminu, nie bierze
się pod uwagę.
7. Wzór wniosku o zasiłek szkolny stanowi załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy
Osieczna nr IX/48/2019 r. z dnia 26 czerwca 2019 r.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 16.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy
rozdziału 8A ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

