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UCHWAŁA NR XXXVII/245/10
RADY GMINY BOJANÓW

z dnia 29 lipca 2010 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz.U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst 
jednolity: Dz.U.z 2004 roku Nr 256,poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy Bojanów uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy. 2.Regulamin o którym mowa w ust.1 określa: 

-) •rodzaje pomocy materialnej, 

-) •uprawnionych do uzyskania pomocy materialnej, 

-) • warunki otrzymania świadczenia, 

-) •sposób ustalania stypendium szkolnego, 

-) •formy pomocy materialnej, 

-) •tryb i sposób przyznawania świadczeń, 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z poźn. zmianami/, 

2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół publicznych, 

3) kolegiach - należy rozumieć przez to publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych 
i kolegia pracowników służb społecznych, 

4) ośrodkach – należy rozumieć przez to wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających 
dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem 
umysłowym z niepełno sprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

5) uczniu – należy rozumieć przez to także słuchaczy kolegiów wychowanków ośrodków zamieszkałych na 
terenie gminy Bojanów, 

6) dyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora szkoły a także dyrektora kolegium i ośrodka, do którego 
uczęszcza uczeń, 

7) podmiocie uprawnionym do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej – należy rozumieć przez to 
odpowiednio rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora, 

8) maksymalnym miesięcznym stypendium szkolnym – należy rozumieć przez to 200% kwoty, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, 

9) minimalnym miesięcznym stypendium szkolnym – należy rozumieć przez to 80% kwoty, o której mowa w art. 
6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, 

10) dochodzie uprawniającym do przyznania stypendium szkolnego – należy rozumieć przez to kwotę, o której 
mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 
175,poz. 1362 z późn. zmianami/, 
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11) innych okolicznościach – należy rozumieć przez to występujące w rodzinie 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 zastrzeżeniem ust.12 w art.90d ustawy, 

12) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do składania wniosku o przyznanie pomocy 
materialnej, 

13) zdarzeniu losowym - należy rozumieć przez to nagłe wystąpienie innych okoliczności lub klęski żywiołowej, 

14) pełna kwota zasiłku losowego – należy rozumieć przez to pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, 

15) stypendyście – należy rozumieć przez to ucznia, któremu przyznano stypendium szkolne lub zasiłek szkolny, 

16) rodzinie – oznacz to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna 
faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także 
dziecko, które ukończyło 25 lat legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli 
w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Do członków rodziny nie 
zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku 
małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. 1. Świadczeniami pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym, zwaną dalej pomocą materialną są: 1) stypendium szkolne, 2) zasiłek 
szkolny 

II. UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA POMOCY MATERIALNEJ 

§ 3. 1. Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie gminy: 

-) • uczniom szkół – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

-) • wychowankom ośrodków, 

-) • dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełno sprawnościami – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

-) • słuchaczom kolegiów – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 
zwanym dalej uprawnionymi. 

III. WARUNKI OTRZYMANIA POMOCY MATERIALNEJ 

§ 4. 1) Pomoc materialną może otrzymać uprawniony znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie 

2) Za trudną sytuację materialną w rodzinie uważa się sytuację, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego ustawą o pomocy społecznej 

§ 5. 1) Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy 
w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy 
w danym roku szkolnym. 

2) Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach 
innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie 
moze przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów-
osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego 

§ 6. 1) Stypendium szkolne nie przysługuje uprawnionemu, który otrzymuje inne stypendium o charakterze 
socjalnym ze środków publicznych z zastrzeżeniem ust.2 

2) Uprawniony, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może 
otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innymi stypendiami socjalnymi ze środków 
publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów 
– osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego 

IV. SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO 

§ 7. 1) Stypendium jest przyznawane w zależności od sytuacji materialnej ucznia wynikającej z wysokości 
dochodu uprawniającego do przyznania stypendium szkolnego oraz innych okoliczności. 
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2) Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art.6 ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 
200% kwoty, o której mowa w art. 6ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 
rodzinnych 

3) Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób: 

 

Dochód na osobę w rodzinie w zł

Miesięczna 
wysokość 
stypendium 
szkolnego w zł

Od 0 zł – 200,50 zł 110 zł
Od 200,51 zł – do wysokości o której mowa w art. 8 ust.1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 204 roku o pomocy społecznej 
oraz w § 1 ust.1pkt b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

80 zł

V. FORMY POMOCY MATERIALNEJ 

§ 8. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie : 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza 
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a w szczególności udziału w wyrównawczych 
zajęciach edukacyjnych, a także w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach informatycznych, technicznych, 
artystycznych, sportowych organizowanych przez szkołę i placówki oświatowe oraz inne placówki, które 
prowadzą statutową działalność w tym zakresie i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 
o charakterze edukacyjnym 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, która może dotyczyć w szczególności zakupu: - podręczników, 
lektur, vademekum, słowników, atlasów, encyklopedii, tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych 
i astronomicznych, map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach 
np. dydaktyczne programy komputerowe- jeśli są ściśle związane z procesem edukacyjnym ucznia, - pomocy 
dydaktycznych i przyborów szkolnych związanych z zajęciami szkolnymi tj. tornister, plecak szkolny, torba 
szkolna, worek na buty, zestaw komputerowy, części do komputera, drukarka, tusze i papier do drukarek, 
multimedialne programy edukacyjne, pokrycie kosztów abonamentu internetowego za okres od 1 września do 
30 czerwca danego roku szkolnego, - biurka i krzesła do biurka, - odpłatnych zajęć lekcyjnych 
i pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym tj. czesne za naukę w szkole, korepetycje, kursy nauki języków 
obcych, informatyki, zajęcia sportowe w tym na basenie, nauka tańca, nauka gry na instrumentach 
muzycznych, wycieczki szkolne i tematyczne, koszty związane z uczestnictwem w praktykach zawodowych 
lub kursach zawodowych - stroju sportowego wymaganego w procesie edukacji, w ilości dwóch sztuk dla 
jednego ucznia w danym roku szkolnym w odniesieniu do wymienionego poniżej asortymentu tj.: • Odzieży 
sportowej: spodenki, szorty, koszulki, podkoszulki, getry, dresy, bluzy sportowe, kąpielówki, kostium 
pływacki, czepek, okulary pływackie • Obuwia sportowego: tenisówki, halówki, trampki, adidasy, klapki na 
basen - mundurka szkolnego, - innych artykułów odzieży i obuwia niezbędnych do nauki w poszczególnych 
rodzajach i typach szkół 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
w tym kosztów zakwaterowania w internacie, kosztu zakupów posiłków, kosztów dojazdu do szkół środkami 
komunikacji zbiorowej - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów. 2. Stypendium 
szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego jeżeli Wójt uzna że udzielone stypendium 
w formach o których mowa w § 8 ust.1-2 nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów 
udzielone stypendium w formach o których mowa w § 8 ust.1-3 nie jest celowe. 3. Stypendium szkolne może 
być udzielone w jednej lub kilku formach równocześnie. 4. 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. 5. 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. 6. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 
zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

VI. TRYB I SPOSÓB PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ 
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§ 9. 1) Świadczenia pomocy materialnej przyznaje Wójt. 

2) Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek: - rodziców ucznia, - pełnoletniego ucznia, -
odpowiednio derektora szkoły, kolegium lub ośrodka 

3) Świadczenia pomocy materialnej mogą być przyznawane również z urzędu. 

4) Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej zawierać powinien w szczególności: - imię i nazwisko 
ucznia i jego rodziców - miejsce zamieszkania ucznia - dane uzasadniające przyznanie świadczenie pomocy 
materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości dochodów - pożądaną formę pomocy materialnej inną niż forma 
pieniężna 

5) W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie 
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

6) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku 
słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

7) W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie 
terminie o którym mowa w ust. 6. 

8) Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy w formie decyzji administracyjnej. 

9) W decyzji administracyjnej określa się wysokość stypendium szkolnego, jego formy oraz okres na który 
stypendium jest przyznane, a także pouczenie o obowiązku poinformowania Wójta o ustaniu przyczyn 
stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

10) Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym 
roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych 
i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy 
w danym roku szkolnym. 

11) Okres na jaki przyznaje się stypendium uzależniony jest od wielkości środków finansowych przeznaczonych 
na ten cel z budżetu państwa. 

12) Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 8 ust. 1 regulaminu udziela się poprzez 
refundacje poniesionych kosztów. 

13) Refundacji dokonuje się na podstawie przedłożonych faktur VAT, rachunków, biletów imiennych lub innych 
dowodów poniesionych kosztów. 

14) Dokumenty potwierdzające poniesienie częściowych lub całkowitych kosztów na cele edukacyjne 
w miesiącach lipiec – sierpień mogą być zaliczane na poczet kolejnego roku szkolnego pod warunkiem, że 
zostaną one rozliczone do końca danego roku kalendarzowego. 

15) Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się w sposób uzgodniony 
z wnioskodawcą, poprzez wypłatę w kasie lub przelewem bankowym. 

§ 10. 1) Wzór wniosku o stypendium szkolne stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu 2. 

2) Wzór wniosku o zasiłek szkolny stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy. 

§ 12. Traci moc uchwała Nr XV/136/2005 Rady Gminy Bojanów z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Bojanów. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego. 
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Przewodniczą Rady 
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