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UCHWAŁA NR XXII/210/2020
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE
z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Wołczyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r.
poz. 713) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn.
zm.), uchwala się co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Wołczyn.
§ 2. Regulamin określa zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn, zwany dalej Regulaminem.
Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 3. Uczniowi, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny
przekracza połowę kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, przyznawane jest
stypendium szkolne w miesięcznej wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).
§ 4. Uczniowi, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny
nie przekracza połowy kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, przyznawane jest
stypendium szkolne w miesięcznej wysokości 115 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).
Rozdział 3.
Formy pomocy materialnej charakterze socjalnym
§ 5. 1. Stypendium może być udzielane uczniowi w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia 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;
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
w przypadku uczniów szkól ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów, a w szczególności
zakwaterowania w bursie, internacie, dojazdów do szkół środkami komunikacji publicznej, pokrycie czesnego;
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup:
a) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów i innych książek pomocniczych do
realizacji procesu dydaktycznego, tablic dydaktycznych,
b) przyborów szkolnych,
c) plecaka, tornistra lub torby szkolnej,
d) stroju gimnastycznego – nie częściej niż dwa komplety w ciągu jednego semestru szkolnego dla jednego
ucznia,
e) stroju kąpielowego,
f) materiałów do wykonywania prac dyplomowych,
g) biurka do nauki, krzesła do biurka,
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h) sprzętu komputerowego, tabletu, pendriva, w tym także komputerowych programów edukacyjnych,
urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych oraz abonamentu internetowego,
i) okularów korekcyjnych,
j) wyjazdu na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego,
k) pomocy naukowych,
l) innego wyposażenia ucznia obligatoryjnie wymaganego przez szkolę;
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium
w formach o których mowa w pkt 1-3, nie jest możliwe lub celowe.
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2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 6. Uwzględniane będą wydatki, o których mowa w §3 Regulaminu poniesione w okresie od 1 września do
30 czerwca roku szkolnego, którego dotyczy wniosek oraz z miesięcy lipiec i sierpień poprzedzających rozpoczęcie
danego roku szkolnego.
§ 7. Pomoc materialna będzie przyznawana poprzez zakup wskazanych materiałów i przedmiotów szkolnych,
a na wniosek świadczeniobiorcy w formie refundacji kosztów na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT,
imiennych rachunków, imiennych biletów miesięcznych, kwitariuszy, dowodów wpłaty. Wydatki związane
z uczestnictwem ucznia w wyjazdach organizowanych bezpośrednio przez szkołę można będzie dokumentować na
podstawie pisemnego zaświadczenia wydanego przez szkołę z określeniem rodzaju organizowanej imprezy oraz
kosztu poniesionego przez ucznia.
§ 8. Stypendium szkolne wypłacane lub realizowane jest w terminie:
1) do 31 grudnia za okres od września do grudnia danego roku;
2) do 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku;
3) w innym terminie – w uzasadnionych przypadkach.
Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 9. 1. Zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego.
2. 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.
§ 10. Traci moc Uchwała Nr XXIII/192/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2008 roku
w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak
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