
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/227/2014 

RADY GMINY DOMANICE 

z dnia 4 sierpnia 2014 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Domanice 

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,  

poz. 2572 z późn.zm.), Rada Gminy Domanice uchwala, co następuje: 

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

zamieszkałych na terenie Gminy Domanice, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domanice. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Domanice Nr XVII/98/2005 z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie 

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy: 

mgr Jolanta Urbanek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 września 2014 r.

Poz. 8273



Załącznik nr 1 

do uchwały Nr XXXVIII/227/2014 

RADY GMINY DOMANICE                                                                                                                              

z dnia 4 sierpnia 2014r.  
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Rozdział I 

Formy i sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 1 

1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne, 

2) zasiłek szkolny. 

2. Stypendium szkolne przyznawane jest w na: 

1) całkowite lub częściowe pokrycie 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,  

w szczególności: kosztów nauki języków obcych, zajęć muzycznych, tanecznych, 

recytatorskich, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie, logopedycznych, wycieczek 

szkolnych, udziału w koloniach edukacyjnych i obozach edukacyjnych (np. językowych lub 

sportowych), wyjść do teatru, muzeum, galerii i kina organizowanych przez szkołę; 

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup: 

a) podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych  

do realizacji procesu dydaktycznego, zakup instrumentów muzycznych dla uczniów szkół 

muzycznych oraz uczniów uczestniczących w zajęciach muzycznych w formach 

zorganizowanych, sprzętu umożliwiającego rozwijanie swoich zainteresowań w formach 

zorganizowanych np. w kołach zainteresowań; zakup okularów korygujących wzrok, 

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, przyborów szkolnych, 

c) stroju sportowego, odzieży sportowej i obuwia sportowego bezpośrednio związanych  

z procesem nauczania, ubranie niezbędne do odbycia praktyki uczniowskiej, 

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania, a w szczególności zakwaterowanie w internacie,  

4) świadczenie pieniężne - jeżeli organ uzna, iż udzielenie stypendium w formach, o których mowa 

powyżej nie jest celowe. 

§ 2 

1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. 

2. Miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest dochód na osobę w rodzinie, o którym mowa  

w ustawie o pomocy społecznej. 

3. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej uwzględnia się również w szczególności występowanie  

w rodzinie: 

1) bezrobocia, 

2) niepełnosprawności, 

3) ciężkiej lub długotrwałej choroby, 

4) wielodzietności, 

5) braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

6) alkoholizmu, 

7) narkomanii, 

8) niepełności rodziny, 
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9) występowanie zdarzeń losowych. 

§ 3 

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Domanice, 

2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy  

o systemie oświaty, 

3) dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,  

o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. 

§ 4 

1. Wysokość stypendium określa Wójt Gminy Domanice w granicach kwot określonych w art. 90 d 

ust.9 ustawy o systemie oświaty. 

2. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do jednej  

z następujących grup dochodowych: 

1) dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie, 

2) dochód na osobę w rodzinie przekracza 50% i nie przekracza 80% kwoty kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie, 

3) dochód na osobę w rodzinie przekracza 80% i nie przekroczy 100% kwoty kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie. 

Rozdział II 

Tryb przyznania i wypłaty stypendium szkolnego 

§ 5 

Warunkiem ubiegania się o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest: 

1) złożenie, we właściwym terminie o którym mowa w ustawie o systemie oświaty, wniosku  

o przyznanie pomocy materialnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Domanicach; 

2) dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń albo oświadczeń o uzyskanych dochodach przez 

poszczególnych członków rodziny;   

3) uzasadnienie ubiegania się o przyznanie pomocy. 

§ 6 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 

regulaminu, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia 

edukacyjne po przedstawieniu przez wnioskodawcę rachunku wystawionego przez prowadzącego 

zajęcia. 

§ 7 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie rzeczowej realizowana jest poprzez 

dokonanie zwrotu kosztów poniesionych w związku z dokonanym zakupem, na podstawie faktur  

lub rachunków wystawionych imiennie na wnioskodawcę oraz innych dowodów potwierdzających 

poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki. 
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Rozdział III 

Tryb i sposób przyznania zasiłku szkolnego 

§ 8 

Do trybu przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci zasiłku szkolnego stosuje 

się odpowiednio postanowienia regulaminu dotyczące trybu przyznania stypendium szkolnego  

z zastrzeżeniem postanowień poniższych.  

§ 9 

Zasiłek szkolny może być przyznany podmiotom określonym w przepisie art. 90 e ust.1 ustawy  

o systemie oświaty  

§ 10 

W celu udokumentowania faktu wystąpienia zdarzenia losowego osoba zainteresowana jest 

zobowiązana do przedłożenia dokumentów potwierdzających powyższą okoliczność.  

§ 11 

Wysokość zasiłku szkolnego, określa Wójt Gminy Domanice do kwoty określonej na podstawie  

art. 90 e ust.3 ustawy o systemie oświaty. 
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