UCHWAŁA NR XLVII/255/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin

Na

podstawie

art. 18 ust. 2 pkt 14a

i art. 40

ust. 1 ustawy

z dnia

8 marca

1990 r.

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 90f ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin zgodnie z brzmieniem załącznika do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XI/52/11 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 1 lipca 2011 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 222 poz. 2293).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/255/18
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 5 lipca 2018 r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA
UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŻYCHLIN

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawa o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września z 1991 r.
o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 poz. 2203, poz. 2361 z późn. zm.);
2) ustawa o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.);
3) ustawa o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
3. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje w drodze decyzji administracyjnej
Burmistrz Gminy Żychlin.
4. Stypendia szkolne przyznawane są na okres nie dłuższy niż od września do czerwca
w danym roku szkolnym.
Rozdział 2
Formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej
§ 2. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych
prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania w tym wyrównawczych, a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą w tym w szczególności:

Id: CC249BDE-DF9A-420A-9D37-A1835C3A9FBA. Podpisany

Strona 2 z 7

a) opłat za bilety wstępu do kina, teatru lub inną imprezę edukacyjną,
b) opłat za wyjazdy na tzw. „zieloną szkołę” lub wycieczkę organizowaną przez szkołę lub
organizacje pozarządowe,
c) opłat za udział w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych np. nauka języków obcych, kurs
komputerowy,
d) opłat

za

udział

w zajęciach

edukacyjnych

w tym

wyrównawczych,

sportowych,

muzycznych, komputerowych, artystycznych wykraczających poza zajęcia realizowane
w ramach planu nauczania,
e) zakupu wymaganych przez szkołę materiałów na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne np.
instrumenty muzyczne;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:
a) zakupu podręczników, ćwiczeń, lektur szkolnych i innych książek pomocniczych do
realizacji procesu dydaktycznego,
b) zakupu pomocy dydaktycznych np. mapy, globusy, mikroskopy, kalkulatory,
c) zakupu tornistrów, plecaków i toreb szkolnych, worka na obuwie,
d) zakupu przyborów szkolnych, artykułów biurowych i papierniczych,
e) zakupu obuwia sportowego i odzieży sportowej na zajęcia wychowania fizycznego (dres,
spodnie, bluza, koszulka, spodenki),
f) zakupu stroju galowego do szkoły (biała bluzka/koszula, czarna lub granatowa
spódniczka/spodnie),
g) zakupu materiałów i stroju niezbędnych do praktycznej nauki zawodu,
h) zakupu komputera, laptopa, tabletu, oprogramowania, osprzętu do komputera, w tym
monitora, myszy, klawiatury, słuchawek, głośników, nośników danych, multimedialnych
programów edukacyjnych,
i) zakupu drukarki, skanera i materiałów eksploatacyjnych do drukarki, w tym: tusze, tonery,
papier ksero,
j) pokrycie kosztu abonamentu internetowego,
k) zakupu biurka, krzesła/fotela do biurka, lampki na biurko,
l) zakupu okularów korekcyjnych;
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania

dla

uczniów

szkół

ponadpodstawowych

oraz

słuchaczy

kolegiów

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb
społecznych w tym w szczególności na:
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a) przejazdy do miejsca pobierania nauki,
b) zakwaterowanie w bursie, internacie lub stancji;
4) świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający uzna to za właściwe.
4. Nie podlegają pokryciu koszty zrefundowane przez inne podmioty.
5. Pomoc materialna udzielana w formie, o której mowa w ust. 1 - 3 – jest realizowana po
przedłożeniu oryginałów faktur, rachunków oraz innych wiarygodnych dowodów np.
zaświadczeń o poniesionych kosztach za udział w zajęciach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit.
a, b i ust. 3.
§ 3. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym określa
kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do danego progu dochodowego na podstawie
wysokości dochodów, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszego Regulaminu.
2. Ustala się następujące progi dochodowe:
1) I próg dochodowy, w którym dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wynosi do 30 %
kwoty, o której mowa w art. 8. ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
2) II próg dochodowy, w którym dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wynosi powyżej
30% do 70% kwoty o której mowa w art. 8. ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
3) III próg dochodowy, w którym dochód miesięczny

na członka rodziny ucznia wynosi

powyżej 70 % do 100 % kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy
społecznej.
3. Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi
miesięcznie:
1) przy

I progu

dochodowym

od

80%

do

200%

kwoty,

o której

mowa

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
2) przy

II

progu

dochodowym

od

80%

do

150%

kwoty,

o której

mowa

100%

kwoty,

o której

mowa

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
3) przy

III

progu

dochodowym

od

80% do

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
4. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej będzie się również uwzględniać występowanie
w rodzinie:
1) bezrobocia;
2) niepełnosprawności;
3) ciężkiej lub długotrwałej choroby;
4) wielodzietności;
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5) braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych;
6) alkoholizmu lub narkomanii;
7) niepełnej rodziny;
8) występowania zdarzeń losowych.
5. Stypendium szkolne na pokrycie kosztów zajęć, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, c
i d realizowane może być przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia
edukacyjne.
6. Stypendium szkolne na pokrycie kosztów zajęć w formach, o których mowa w §
2 ust. 1 pkt 1 lit.
zaakceptowanych

ai

e

oraz

wydatków,

pkt 2 i 3
po

realizowane

przedłożeniu

będzie

poprzez

dokumentów,

zwrot

o których

uprzednio

mowa

w§

2 ust. 5 w formie wypłaty gotówkowej w kasie Urzędu Gminy w Żychlinie lub przelewem na
rachunek bankowy rodzica, pełnoletniego ucznia lub wystawiającego faktury i rachunki.
§ 4. 1. Stypendium szkolne może być wypłacane jednorazowo:
1) za okres od 1 września do 31 grudnia – w terminie do 31 grudnia;
2) za okres od 1 stycznia do 30 czerwca – w terminie do 30 czerwca.
§ 5. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
1) rodziców lub pełnoletniego ucznia;
2) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 90 b ust 3 pkt 2 ustawy
o systemie oświaty.
2. Stypendium szkolne może być również przyznane z urzędu.
3. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub
oświadczenia o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie
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.
§ 6. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi)
znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zaistnienia zdarzenia
losowego.
2. Zasiłek szkolny przyznaje się w przypadku zaistnienia w rodzinie zdarzenia losowego,
w szczególności:
1) wystąpienia majątkowej szkody losowej w mieszkaniu ucznia (pożar, kradzież, zalanie itp.);
2) wypadku ucznia lub członka rodziny;
3) nagłej, długotrwałej choroby ucznia lub członka rodziny;
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4) śmierci rodziców.
3. Zasiłek szkolny może być przyznany jednorazowo w stosunku do określonego zdarzenia
losowego.
4. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek rodzica, pełnoletniego ucznia, a także z urzędu,
który należy złożyć w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
5. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego winny zostać załączone dokumenty
potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, na które powołuje się strona.
6. Zasiłek szkolny może być przyznany 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, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
7. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego wypłacony będzie na konto
wnioskodawcy po dostarczeniu zaświadczenia z banku o numerze konta lub w kasie Urzędu
Gminy w Żychlinie.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLII/255/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 5 lipca 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin

W

związku

z zamiarem

rozszerzenia

form

udzielania

pomocy

materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin przedkłada
się Radzie Miejskiej w Żychlinie nową uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Żychlin.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żychlinie

Elżbieta Tarnowska
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