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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337: z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230 i Nr
106, poz. 675) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 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 i 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 i Nr 181, poz. 1292;
z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r.
Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010
r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106,
poz. 622), Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc:
1)Uchwała Nr XXXI/168/05 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin;
2)Uchwała Nr XX/112/08 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 21 kwietnia 2008 r. zmieniająca
Uchwałę Nr XXXI/168/05 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin;
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska
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Załącznik do Uchwały Nr XI/52/11
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 1 lipca 2011 r.
REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
UCZNIOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY ŻYCHLIN

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ustanawia

się

Regulamin

udzielania

pomocy

materialnej

o charakterze

socjalnym, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żychlin.
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1)stypendia szkolne;
2)zasiłki szkolne.
3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1)ustawa o systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września z 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
2)ustawa o świadczeniach rodzinnych – rozumie się przez to ustawę z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);
3)ustawa o pomocy społecznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
4)kryterium dochodowe – rozumie się przez to kryterium dochodowe osoby samotnie
gospodarującej lub kryterium dochodowe na osobę w rodzinie określone w art. 8 ust. 1 pkt
1 i 2 ustawy o pomocy społecznej;
5)uczeń – należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy
o systemie oświaty;
6)miejsce zamieszkania – rozumie się przez to miejsce stałego pobytu w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego;
7)szkoła – szkoła podstawowa, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne;
8)trudna sytuacja materialna – sytuacja, o której mowa w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty;
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9)dochód miesięczny na osobę w rodzinie – rozumie się przez to dochód, o którym mowa
w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.
4. Pomoc materialną o charakterze

w postaci stypendiów szkolnych

socjalnym

i zasiłków szkolnych przyznaje Burmistrz Gminy z dotacji celowej budżetu państwa oraz ze
środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy.
5. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się nie więcej niż 5% dotacji
i środków finansowych, o których mowa w ust. 4.
Rozdział 2
Zakres i formy pomocy
§ 2. 1. Stypendia szkolne mogą być udzielane uczniom w formie pieniężnej lub
rzeczowej na cele wymienione w ust. 2.
2. Stypendia szkolne mogą być przeznaczone wyłącznie na całkowite lub częściowe
pokrycie kosztów:
1)zajęć edukacyjnych, w tym: wyrównawczych, sportowych, muzycznych, komputerowych,
artystycznych, nauce języków obcych itp. wykraczających poza zajęcia realizowane
w ramach planu nauczania;
2)zajęć organizowanych poza szkołą, w tym udział w kursach nauki języków obcych, nauki
pływania, prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeżeli jest to wymagane przez szkoły,
w kursach komputerowych;
3)zakupu

podręczników,

przeznaczonych

lektur,

w realizacji

encyklopedii,

procesu

słowników

dydaktycznego,

i innych

wydawnictw

przyborów szkolnych,

stroju

sportowego (dres, koszulki, obuwie), stroju szkolnego, jeżeli jest to przez szkolę
wymagane, sprzętu komputerowego wraz z osprzętem, płyt CD wykorzystywanych do
nauki, oraz innych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę związanych
wyłącznie z realizacją procesu dydaktycznego, opłat za bilety wstępu do kina, teatru, lub
inną imprezę o charakterze edukacyjnym, wyjazdy na tzw. ”zieloną szkołę” lub wycieczkę
szkolną;
4)zakup wymaganych przez szkołę materiałów na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne itp.;
5)zakup usługi dostępu do internetu.
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3. Stypendium szkolne dla uczniów, oprócz wyżej wymienionych form może być
udzielone

w formie

całkowitego

lub

częściowego

pokrycia

kosztów

związanych

z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, dla uczniów szkół ponagimnazjalnych
oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90d ust. 3 i 4 ustawy, w szczególności: koszt
transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w internacie,
bursie, lub na stancji, posiłków na stołówce.
4. Świadczenia pieniężne, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy.
Rozdział 3
Zasady i warunki przyznawania stypendium szkolnego
§ 3. Do ubiegania się o stypendia szkolne uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają
następujące kryteria:
1)posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Żychlin;
2)realizują obowiązek szkolny i nauki lub do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak
niż do ukończenia 24 roku życia;
3)znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a miesięczna wysokość dochodu na osobę
w ich rodzinach nie jest większa, niż kwota kryterium dochodowego.
§ 4. Wniosek wraz z dokumentami, o których mowa w art. 90n ust. 4 i 5 ustawy
o systemie oświaty składa się w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
§ 5. W

uzasadnionych

przypadkach,

gdy

sytuacja

materialna

rodziny

uległa

pogorszeniu polegającemu na obniżeniu dochodu na osobę w rodzinie ucznia, co najmniej
do kwoty obowiązującego kryterium dochodowego (np. na skutek zmiany sytuacji prawnej
ucznia, członków jego rodziny pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym
tj. urodzenia się lub śmierci członka rodziny, utraty przez nich pracy, zasiłku dla
bezrobotnych, renty itp.), wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po
terminie, o którym mowa w § 4 niniejszego regulaminu.
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Rozdział 4
Wysokość stypendium szkolnego
§ 6. 1. W zależności od dochodu na osobę w rodzinie, miesięczna wysokość
stypendium szkolnego wynosi:
1)od 80% do 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych
przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 30% kwoty, o której mowa w art.
8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
2)od 80% do 150% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych
przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 31% do 70% kwoty, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
3)od 80% do 100% kwoty przy dochodzie miesięcznym określonej art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 71% do
100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
2. W miarę posiadanych środków finansowych wysokość miesięczna stypendium,
o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 może zostać podwyższona do wysokości określonej w ust.
1 pkt 1.
Rozdział 5
Wypłata stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego
§ 7. 1. Stypendium na pokrycie kosztów zajęć, o których mowa w § 2 ust. 2 realizowana
może być przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.
2. Wypłata stypendium na pokrycie kosztów zajęć w formach, o których mowa w §
2 ust. 2 i ust. 3 realizowana będzie poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po
przedstawieniu faktur VAT, rachunków i innych dokumentów (np.: potwierdzających udział
w wycieczkach

szkolnych,

zielonej

szkole,

imprezach

o charakterze

edukacyjnym),

potwierdzających poniesione wydatki w formie wypłaty gotówkowej z kasy Urzędu Gminy
w Żychlinie lub przelewem na rachunek bankowy rodzica, opiekuna prawnego dziecka,
pełnoletniego ucznia lub wystawiającego faktury VAT i rachunki.
3. Stypendium szkolne wypłacane jest maksymalnie w 10 ratach.
4. Wypłata zasiłku szkolnego, dokonywana będzie w kasie Urzędu Gminy w Żychlinie
w kwocie i w terminie określonych w decyzji administracyjnej.
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Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 10. Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa
w art. 90r ust. 1 ustawy.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Żychlinie
Elżbieta Tarnowska
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