
UCHWAŁA NR XLVI/ 319 /2014
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bierawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r., poz. 379 ) oraz art. 90f ustawy 
z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 
2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r., Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 
131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r., Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 
poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r., Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, 
Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r., Nr 70, poz. 416, Nr 145, 
poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009 r., Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 
157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r., Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 
857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r., Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 
149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r., poz. 941, poz. 979, z 2013 r., poz. 87, poz. 827, 
poz. 1317, poz. 1650 oraz z 2014 r., poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642 i poz. 811), 
Rada Gminy Bierawa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bierawa stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/217/2005 Rady Gminy Bierawa z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bierawa (Dz. Urz.Woj.Opolskiego Nr 34, poz. 879) 
oraz uchwała nr IX/62/2007 Rady Gminy Bierawa z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w uchwale dotyczącej ustalenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 55, poz. 1738).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa.

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

 

 Przewodnicząca Rady

Elżbieta Dziuda
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Załącznik do Uchwały Nr XLVI/ 319 /2014

Rady Gminy Bierawa

z dnia 18 sierpnia 2014 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH

NA TERENIE GMINY BIERAWA

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Bierawa, zwany dalej „regulaminem” określa:

1) formy stypendium szkolnego,

2) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

2. Ilekroć w dalszej części regulaminy jest mowa o:

1) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) uczniu – należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków, słuchaczy, którym 
przysługuje pomoc materialna wymienionych art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. , Nr 56, poz. 2572 z późn. zm.);

3) szkole – należy przez to rozumieć szkoły, kolegia, ośrodki, o których mowa w art. 90 b 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 200 r. , Nr 56, poz. 
2572 z późn. zm.);

4) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm. );

5) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumie ustawę z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.);

6) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć kwotę, o której 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 182 z późn. zm. );

7) dochodzie miesięcznym na członka rodziny ucznia – należy przez to rozumieć dochód 
ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia 12 marca o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm. );

8) 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 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.).

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia i zasiłki szkolne 
przyznawane są zamieszkałym na terenie gminy Bierawa uczniom, słuchaczom, 
wychowankom szkół wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,
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2) zasiłek szkolny.

Rozdział 2.
Formy stypendium szkolnego

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być przyznane w formie :

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 
prowadzonych w ramach planu nauczania, w tym wyrównawczych, wykraczających poza 
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności plastycznych, 
muzycznych, sportowych, językowych, wyjazdy na zielone szkoły, wycieczki
i charakterze edukacyjnym realizowane przez szkołę, wyjścia do kin, teatrów itp., oraz 
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów abonamentu internetowego;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników, 
lektur, zeszytów, tornistrów (plecaków), strojów sportowych, pomocy naukowych, 
przyborów szkolnych i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania (zakwaterowania w internacie, kosztów posiłków w stołówce 
szkolnej, jeżeli nie są opłacane przez ośrodek pomocy społecznej, kosztów przejazdu do 
i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej);

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy uzna, że udzielenie stypendium w formach 
wskazanych w pkt 1 – 3 dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów 
jest niemożliwe lub niecelowe.

2. Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 5. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 4 ust. 1 pkt 1 przekazywane jest 
rodzicom lub pełnoletniemu uczniowi jako całkowita lub częściowa refundacja poniesionych 
kosztów na podstawie oryginałów faktur, rachunków, zaświadczeń , dowodów wpłaty.

2. Stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej przewidzianej w § 4 ust. 1 pkt. 
2 realizowane jest przez dostarczenie uczniowi podręczników i wyposażenia uzgodnionego 
z uczniem lub rodzicami, albo poprzez całkowitą refundację kosztów poniesionych przez 
ucznia na podstawie przedstawionych oryginałów faktur i rachunków.

3. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 4 ust. 1 pkt 3 realizowane jest poprzez 
całkowity lub częściowy zwrot kosztów biletów na dojazdy do szkoły poza miejscem 
zamieszkania ucznia, albo przez całkowity lub częściowy zwrot kosztów zakwaterowania 
i wyżywienia w bursie (internacie).

4. Stypendium szkolne w postaci świadczenia pieniężnego wypłacane jest w kasie Urzędu 
Gminy Bierawa lub przekazywane na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy.

Rozdział 3.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 6. 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do 
przyznania stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty, o której mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Ustalając miesięczny dochód rodziny ucznia uprawnionego do przyznania stypendium 
szkolnego stosuje się przepisy art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

3. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:

1) jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi nie więcej niż 300 zł netto,
to uczniowi przysługuje stypendium w wysokości od 120% do 150% kwoty, o której 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
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2) jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi powyżej 300 zł netto ,
to uczniowi przysługuje stypendium w wysokości od 80% do 110 % kwoty, o której 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

4. Miesięczna wysokość stypendium ustalona zgodnie z ust. 3 może zostać zwiększona
o 10 % w przypadku, gdy dwoje rodziców dotkniętych jest niepełnosprawnością, ciężką lub 
długotrwałą chorobą lub gdy rodzina jest niepełna.

.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 7. 1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 
10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów, na okres 
nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

2. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest złożenie 
wniosku.

3. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia
lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie 
z uczniem, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty 
dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich 
uzyskania, a w szczególności:

1) zaświadczenia lub oświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu 
zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych;

2) zaświadczenia lub oświadczenia o liczbie hektarów przeliczeniowych lub nakaz 
podatkowy;

3) zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub 
alimentów;

4) zaświadczenia lub oświadczenia przyznanych dodatkach mieszkaniowych, świadczeniach 
rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych;

5) zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności 
gospodarczej;

6) zaświadczenia lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia;

7) zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej;

8) zaświadczenia lub decyzje z Powiatowego Urzędu Pracy o prawie i wysokości zasiłku dla 
bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy.

§ 8. 1. Wniosek o stypendium szkolne składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa.

2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do dnia 15 września 
danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie do 15 października 
danego roku szkolnego.

3. W uzasadnionych przypadkach wniosek przyznanie stypendium szkolnego może być 
złożony po upływie terminu określonego w ust. 2, w szczególności w przypadku:

1) utraty źródła dochodu;

2) zmiany miejsca zamieszkania (przeprowadzka z innej gminy);

3) wzrost liczby członków rodziny.

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego określi Wójt Gminy w drodze 
zarzadzenia.
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§ 9. 1. Stypendium szkolne realizowane jest w następujących okresach:

1) do 15 grudnia – za okres od września do grudnia;

2) do 30 czerwca - za okres od stycznia – do czerwca.

2. Nienależnie pobrane stypendium podlega ściągnięciu w trybie postępowania 
egzekucyjnego w administracji.

3. Wnioskodawcy świadczenia obowiązani są niezwłocznie powiadomić organ 
przyznający stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 
stypendium.

4. Szczegółowy sposób i termin realizacji stypendium szkolnego, jego wstrzymanie lub 
cofnięcie określa się w drodze decyzji administracyjnej.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 10. 1. Zasiłek szkolny przysługuje (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się 
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zaistniałego zdarzenia losowego.

2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia 
losowego.

3. Zasiłek szkolny może być udzielony 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. Sposób realizacji zasiłku szkolnego określa §5 ust. 2 i 4 regulaminu.

5. Wysokość zasiłku szkolnego jest ustalana w granicach określonych w art. 90 e 
ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

6. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków 
zdarzenia losowego i sytuację materialna rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej 
wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium 
szkolne, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu , nie bierze się pod uwagę.

7. O zasiłek szkolny można ubiegać się w ciągu całego roku szkolnego, na wniosek, 
złożony w sekretariacie Urzędu Gminy, w terminie nie dłuższym, niż 2 miesiące od 
wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

8. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub inne 
dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego , uprawniającego do ubiegania się 
o zasiłek.

9. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego określi Wójt Gminy w drodze 
zarządzenia.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie odpowiednie 
zastosowanie mają przepisy ustawy o systemie oświaty, ustawy o pomocy społecznej, ustawy 
o świadczeniach rodzinnych, oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , poz. 267).
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