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2437
Uchwała Nr XXIII/192/2008
Rady Miejskiej w Wołczynie
z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14 a ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r.
Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218),
i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, zm.:
z 2004 r. Nr 109, poz. 1161; z 2003 r. Nr 137, poz.
1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703,
Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 131,
poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400,
Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 277, poz. 1658;
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542; z 2008 r.
Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Nr 70, poz. 416,
Nr 145, poz. 917), Rada Miejska w Wołczynie uchwala,
co następuje:
§ 1. Rada Miejska uchwala regulamin udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn.
§ 2. Regulamin określa zasady i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn.
§ 3.1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny;
[2. Powyższe świadczenia przyznaje Burmistrz
Wołczyna w drodze decyzji administracyjnej.]*
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach bez bliższego
określenia jest mowa o:
1) Regulaminie - rozumie się przez to regulamin
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn;
2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 156, poz. 2572 z późn. zm.);
3) Gminie – rozumie się przez to Gminę Wołczyn;
4) Burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza
Wołczyna;
5) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione
w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) zamieszkałe na terenie Gminy Wołczyn;
6) rodzinie ucznia - należy rozumieć, zgodnie z art. 6
pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) osoby spo-

krewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,
przy czym przez osoby niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku rozumie się osoby pozostające
w związku w sensie prawnym (np. opiekunowie prawni,
członkowie rodzin zastępczych, dzieci przysposobione
itp.),
7) stypendium - rozumie się przez to stypendium
szkolne;
8) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osobę pełnoletnią ubiegającą się o przyznanie stypendium
w imieniu własnym lub małoletniego ucznia;
9) zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny.
mie:

§ 5. Stypendium może być udzielone uczniowi w for-

1. Całkowitego lub częściowego:
a) pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu
nauczania lub jako inne – pozaszkolne – płatne zajęcia edukacyjne (m.in.: kursy językowe, informatyczno
– komputerowe, zajęcia logopedyczne, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań),
b) pokrycia [opłat wymaganych przez szkołę,
w tym: komitet rodzicielski, wyżywienie w stołówce
oraz]* opłat czesnego w szkołach niepublicznych.
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
w tym w szczególności zakup:
a) podręczników od klasy IV szkoły podstawowej,
lektur, encyklopedii, słowników, atlasów i innych książek
pomocniczych do realizacji procesów dydaktycznych,
b) zeszytów, długopisów, plecaków, przyborów
rysunkowych, malarskich, kreślarskich, materiałów do
wykonywania prac dyplomowych, edukacyjnych programów komputerowych, materiałów dydaktycznych
dla niepełnosprawnych uczniów,
c) sprzęt komputerowy (w tym także komputerowe programy edukacyjne, materiały eksploatacyjne
i części zamienne, urządzenia peryferyjne oraz abonament internetowy),
d) stroju gimnastycznego (obuwie sportowe, koszulka gimnastyczna, spodenki, dres – nie częściej niż
dwa komplety w ciągu jednego semestru szkolnego,
strój kąpielowy), zakup rzeczy, przedmiotów i usług
nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego (m.in.:
okulary korekcyjne, biurko do nauki, krzesło do biurka,
wyjazd na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę) i inne wyposażenie ucznia obligatoryjnie wymagane przez szkołę
(np.: strój szkolny, sprzęt muzyczny).
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania:
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a) uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów w szczególności zakwaterowania w bursie,
internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej,
[b) kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej powyżej 18 roku życia.]*
[4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna biorąc pod uwagę wyjątkową sytuację, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1,2 i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.]*
§ 6.1. Stypendium szkolne może być udzielone w
jednej lub kilku formach jednocześnie, o których mowa
w § 5.
2. W przypadku ustalenia formy udzielania stypendium wymienionej w § 5 ust. 1, 2 i 3, celem rozliczenia
stypendium, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawiania dokumentów potwierdzających poniesienie
wydatków na cele edukacyjne z okresu roku szkolnego,
w którym wypłacane jest stypendium.
§ 7. Stypendium nie może być niższe miesięcznie
niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.
§ 8.1. Uczniowi, w którego rodzinie dochód na
osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), 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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
2. Uczniowi, w którego rodzinie dochód na osobę
nie przekracza połowy kwoty, o której mowa w art. 8
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) oraz
występuje, co najmniej jedna z następujących sytuacji:
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej, 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 2006 r. Nr 139, poz. 992
z późn. zm.).
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 i 2 ustalane
są zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
Przez wspólne gospodarstwo domowe należy rozumieć członków rodziny ucznia, zamieszkujących razem z uczniem w jednym lokalu mieszkalnym lub domu
jednorodzinnym, faktycznie wspólnie utrzymujących
się i mających wspólny budżet domowy.
W przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym dwóch lub więcej rodzin (spokrewnionych lub niespokrewnionych), rodzina
ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium może złożyć oświadczenie o prowadzeniu odrębnego gospodarstwa domowego, o ile posiada własne dochody
w wysokości pozwalającej na ponoszenie wszelkich
opłat związanych z samodzielnym zajmowaniem wydzielonej części domu lub lokalu.
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4. W przypadku, gdy kwota którą dysponuje Gmina Wołczyn na stypendia w danym półroczu kalendarzowym nie zapewnia możliwości wypłaty stypendium
odpowiednio przez sześć miesięcy (w pierwszym półroczu) lub 4 albo 3 miesiące (w II półroczu), uczniom
spełniającym kryterium uprawniające do ubiegania się
o to stypendium przyznaje się je na okres krótszy niż
10 albo 9 miesięcy, uwzględniając potrzeby edukacyjne
danego ucznia, jego sytuację rodzinną i dochodową.
5. W przypadku określonym w § 8 ust. 4 pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium szkolnego mają uczniowie o najniższych dochodach na osobę w rodzinie
oraz gdy występują w rodzinie co najmniej dwie okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy.
6. W przypadku uczniów, o których mowa w art. 90b
ust. 3 pkt 1, którzy kończą 24 rok życia w okresach
wymienionych w art. 90d ust. 10, stypendium jest przyznawane na okres do dnia ukończenia 24 roku życia
włącznie.
§ 9.1. Stypendium przyznawane jest w wysokości
i w formie zgodnej z rzeczywistymi potrzebami ucznia,
z zastrzeżeniem § 7 i § 8.
[2. Wzór wniosku składanego przez osoby wymienione w art. 90n ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.]*
§ 10.1. Przyznawane stypendium realizowane jest
poprzez:
1) dokonanie w imieniu ucznia zapłaty całkowitego
lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych – przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego te zajęcia edukacyjne;
2) zakupienie dla ucznia rzeczy o charakterze edukacyjnym;
3) refundacji kosztów poniesionych na zakup pomocy rzeczowej;
4) zwrot w formie gotówkowej kosztów dojazdu
do szkoły oraz innych kosztów związanych z pobieraniem przez ucznia nauki poza miejscem zamieszkania.
2. Koszty refundowane są do wysokości faktycznie poniesionych wydatków, jednak w kwocie nie wyższej od wysokości przyznanego stypendium.

[§ 11. Stypendium przyznaje Burmistrz Wołczyna
w drodze decyzji administracyjnej.]*
§ 12.1. W przypadku ustania przyczyny, która
stanowiła podstawę przyznania stypendium, Burmistrz
Wołczyna wstrzymuje w drodze decyzji administracyjnej dalszą wypłatę stypendium.
2. W przypadku stwierdzenia, że przyznanie stypendium zostało dokonane na podstawie przyczyny
nieprawidłowej lub nieistniejącej, w tym potwierdzonej
fałszywymi lub stwierdzającymi nieprawdę dokumentami, Burmistrz Wołczyna wstrzymuje w drodze decyzji administracyjnej przyznane stypendium, nakazując
jednocześni zwrot nieprawnie pobranych kwot stypendium.
§ 13.1. Wniosek o przyznanie stypendium składa
się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
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2. Stypendium wypłacane lub realizowane jest jednorazowo w terminach:
1) do 31 grudnia za okres od września do grudnia
danego roku;
2) do 15 lipca za okres od stycznia do czerwca
danego roku;
3) innych – jeżeli forma stypendium tego wymaga.
3. Wypłata stypendium szkolnego odbywa się
w kasie Banku Spółdzielczego w Wołczynie lub na konto
bankowe wskazane przez wnioskodawcę, po uprzednim dostarczeniu dokumentów o których mowa w § 6
ust. 2.
§ 14.1. Stypendium szkolne nie przysługuje, jeżeli:
1) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę,
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.
593 z późn. zm.);
2) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy
uczniów szkoły;
3) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze
socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze
stypendium szkolnym przekracza dwudziestokrotność
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139,
poz. 992 z późn. zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
- osiemnastokrotność tej kwoty;
4) uczeń zmienił miejsce zamieszkania - poza obszar Gminy Wołczyn.
2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium,
opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły albo ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz
lub wychowanek, są obowiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu
przyczyn, o których mowa w ust. 1.
§ 15.1. Zasiłek może otrzymać uczeń znajdujący
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego.
2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są:
a) śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, albo
wypadki losowe ucznia lub członków jego rodziny,
b) klęska żywiołowa,
c) utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodziny ucznia,
d) inne zdarzenia losowe powodujące straty w mieniu należącym do rodziny ucznia.
3. Wniosek o przyznanie zasiłku składa się niezwłocznie po powstaniu zdarzenia losowego będącego podstawą ubiegania się o zasiłek, nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od tego zdarzenia. Wniosek powinien zawierać
szczegółowe uzasadnienie faktyczne, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
4. Zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
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5. Zasiłek może być przyznany w kwocie od 150 zł
do pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
6. Zasiłek wypłacany jest w ciągu 21 dni od dnia
wydania decyzji o jego przyznaniu.
§ 16.1. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy
materialnej składa się:
a) w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Wołczyn - w Urzędzie
Miejskim w Wołczynie, za pośrednictwem szkoły, do której
uczęszcza uczeń,
b) w innych przypadkach – w Urzędzie Miejskim
w Wołczynie.
§ 17. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie Nr:
1) XXXII/273/2005 z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn;
2) XXXVII/299/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXII/273/2005 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn;
3) IV/18/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/273/2005 z dnia 30 marca
2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
§ 19. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak
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