
 

 

UCHWAŁA NR XII/73/2015 

RADY GMINY LUBSZA 

z dnia 16 lipca 2015 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  

poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Lubsza uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Lubsza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubsza. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVII/265/2005 Rady Gminy w Lubszy z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

na terenie Gminy Lubsza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 roku. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Lubsza 

 

Jan Minosora 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
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Załącznik 

 do uchwały nr XII/73/2015 

Rady Gminy Lubsza 

z dnia 16 lipca 2015 r. 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

na terenie Gminy Lubsza 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  

na terenie Gminy Lubsza, zwany dalej „regulaminem” określa: 

1) formy stypendium szkolnego; 

2) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

2. Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o: 

1) ustawie o systemie oświaty — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); 

2) uczniu - należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków, słuchaczy, którym przysługuje pomoc 

materialna, wymienionych w art. 90b 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.); 

3) szkole - należy przez to rozumieć szkoły, kolegia, ośrodki, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 257 z późn. zm.); 

4) kolegium - należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków 

obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie 

kolegia języków obcych; 

5) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163); 

6) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114); 

7) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa art. 8 ust. l 

pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163); 

8) dochodzie miesięcznym na członka rodziny ucznia - należy przez to rozumieć dochód ustalony na zasadach 

określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163); 

9) kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy  

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114); 

10) OPS Lubsza - należy przez to rozumieć Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubszy. 

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia i zasiłki szkolne przyznawane  

są zamieszkałym na terenie gminy Lubsza uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty. 

Rozdział 2 

Formy Stypendium szkolnego 

§ 3.1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie: 
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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 szkołą: 

a) pozaszkolne zajęcia edukacyjne (nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe itp.), 

b) przedsięwzięcia realizowane przez szkołę (białe i zielone szkoły, biwaki, wycieczki szkolne, wyjścia  

do kina, teatru, muzeum itp.); 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat i wydatków związanych z procesem edukacyjnym: 

a) koszty opłaty abonamentu internetowego, 

b) koszty zakupu komputera, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych, 

c) koszty opłaty czesnego, 

d) koszty odzieży i przyborów wymaganych do nauki zawodu, 

e) koszty zakupu biurka, lampki i krzesła do biurka, 

f) koszty zakwaterowania związane z odbywaniem kursów zawodowych; 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i pomocy 

szkolnych, artykułów i przyborów szkolnych, wydawnictw encyklopedycznych, słowników, atlasów itp.,  

a także stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego, tj. koszulka sportowa, spodenki 

sportowe, dres, obuwie sportowe w ilości 2 komplety na rok szkolny; 

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów w szczególności: 

a) kosztów dojazdu do miejsca pobierania nauki środkami transportu komunikacji zbiorowej, 

b) kosztów zakwaterowanie w bursie, internacie. 

2. Stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający 

stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. l nie jest możliwe, albo  

w niektórych przypadkach nie jest celowe. 

3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w ust. l regulaminu, 

realizowana jest poprzez zwrot kosztów poniesionych w związku z dokonanym zakupem, na podstawie faktur 

lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę oraz innych dokumentów potwierdzających 

poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki. 

4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie. 

Rozdział 3 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 4.1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do przyznania stypendium 

szkolnego nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 8 ust. l pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Ustalając miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawnionego do przyznania stypendium 

szkolnego stosuje się przepisy art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się 

świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. 

§ 5.1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób: 

Wysokość dochodu netto na jedną osobę w rodzinie 

(z uwzględnieniem postanowień art. 90d ust.7  

ustawy o systemie oświaty) 

Wysokość stypendium miesięcznie 

(z uwzględnieniem postanowień ary 90d ust. 9  

ustawy o systemie oświaty) 

Do 150,00 zł włącznie 120% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy o świadczeniach rodzinnych 

Powyżej kwoty 150,00 zł do 250,00 zł włącznie 95% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2  

ustawy o świadczeniach rodzinnych 

Powyżej 250,00 zł do kwoty o której mowa w art. 8 

ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 

80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2  

ustawy o świadczeniach rodzinnych 
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2. Wysokość stypendium szkolnego zwiększa się o 10%, kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych w przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia, co najmniej jednej okoliczności,  

o której mowa w art. 90d ust. l ustawy z o systemie oświaty. 

Rozdział 4 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 6.1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy  

w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 

9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

2. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest: 

1) złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w OPS Lubsza; 

2) dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń albo oświadczeń zgodnie z wykazem znajdującym się  

we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego. 

3. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów 

przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

4. Oświadczenie o wysokości dochodów i o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

5. Wniosek może złożyć: 

1) rodzic (opiekun prawny); 

2) pełnoletni uczeń; 

3) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

6. Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego może być przyznana również z urzędu. 

7. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,  

a w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie do 15 października danego roku szkolnego. 

8. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie 

terminu, o którym mowa w ust. 7. 

Rozdział 5 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 7. Na wypłatę zasiłków szkolnych dla uczniów przeznacza się do 5% dotacji celowej otrzymanej przez 

Gminę Lubsza w trybie art. 90r ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 

§ 8.1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zaistniałego zdarzenia losowego. 

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w szczególności w przypadku: 

1) śmierci rodzica lub prawnego opiekuna ucznia; 

2) nieuleczalnej lub ciężkiej choroby w rodzinie ucznia; 

3) pożaru lub klęski żywiołowej. 

§ 9.1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie zasiłku szkolnego jest: 

1) złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w OPS Lubsza; 

2) dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających zaistniałe zdarzenie losowe. 

2. Wniosek może złożyć: 

1) rodzic (opiekun prawny); 

2) pełnoletni uczeń; 

3) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

3. Pomoc materialna w formie zasiłku szkolnego może być przyznana również z urzędu. 
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§ 10.1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formach określonych w art. 90e ust. 2 ustawy o systemie 

oświaty, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

3. Wysokość zasiłku szkolnego jest ustalana w granicach określonych w art. 90e ust. 3 ustawy o systemie 

oświaty. 

4. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego będzie wypłacany w ciągu 30 dni od dnia wydania 

decyzji o jego przyznaniu. 
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