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UCHWAŁA NR XVII/93/2016
RADY GMINY KRAŚNIK
z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Kraśnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) oraz art. 90f ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, ze zm.) Rada Gminy
Kraśnik uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Kraśnik, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/113/2005 Rady Gminy Kraśnik z dnia 31 marca 2005 r. (Dz. U. Woj.
Lubelskiego z 2005 r. Nr 139, poz. 2552 ze zm.) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie
Kraśnik.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Hanaj
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/93/2016
Rady Gminy Kraśnik
z dnia 18 marca 2016 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Kraśnik
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy
stypendium oraz tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
§2
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom
kolegiów i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust 4 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.),
zwanej dalej „ustawą”.
§3
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§4
Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna
wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art.
8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015
r. poz. 163, ze zm.).
§5
1. Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę, o której mowa w art.
6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zm.), zwaną dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”.
2. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać 200%
tej kwoty.
3. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń ustala się
wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:
1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia poniżej 200 zł netto
– od 120 do 200 % kwoty, o której mowa w ust. 1;
2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł netto
– od 80 do 120 % kwoty, o której mowa w ust. 1.
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4. W przypadku uzyskiwania dochodów na osobę w rodzinie ucznia w wielkościach
określonych w ust. 3, w rodzinach w których występuje choćby jedno ze zjawisk
wymienionych w art. 90d ust.1 ustawy o systemie oświaty, albo rodzina nie posiada jednego
lub dwojga rodziców – kwotę stypendium na ucznia w takiej rodzinie zwiększa się o 5%.

Rozdział 3
Formy stypendium szkolnego
§6
1. Stypendium może być udzielona uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
w szczególności udziału w:
a) wyrównawczych zajęciach edukacyjnych wynikających z potrzeb wyrównywania braków
edukacyjnych,
b) zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności nauki języków
obcych, zajęć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych,
b) innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjazdy do kina i teatru,
na wycieczki szkolne, zielone szkoły lub inne imprezy organizowane przez szkołę,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup:
a) podręczników, lektur szkolnych, opracowań szkolnych, encyklopedii, słowników,
poradników związanych z edukacją ucznia,
b) przyborów szkolnych np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby,
bloki rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty itp.
c) tornistrów, strojów i obuwia sportowego, związanego z procesem edukacyjnym oraz
innego wyposażenia, wymaganego przez szkołę np. fartuchy, rękawice ochronne, narzędzia,
a także mundurki i stroje galowe,
d) instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących
w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych,
e) sprzętu sportowego dla uczniów,
f) komputerów, akcesoria do komputerów, tuszu do drukarek, programów naukowych do tych
komputerów, internetu, biurka i krzesła służące wyłącznie do nauki w domu, itp.
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów nauki poza miejscem zamieszkania
uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich
i nauczycielskich kolegiów języków obcych, w tym w szczególności:
a) opłat za zakwaterowanie w bursie, internacie, akademiku lub na stancji,
b) opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.
2. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego,
na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.
§7
1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 oraz ust. 2 regulaminu
będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako
częściowa lub całkowita refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów
i opłat, na podstawie oryginałów (lub poświadczonych za zgodność z oryginałem) rachunków
i faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.
2. Stypendia szkolne wypłacane będą w kasie banku lub przelewem na rachunek bankowy
rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi – na których
wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendia.
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Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§8
Wniosek o stypendium szkolne składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Gminie Kraśnik.
§9
Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się
o stypendium szkolne stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy
społecznej.
§ 10
Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Kraśnik w drodze decyzji administracyjnych.

Rozdział 5
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 11
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, słuchaczowi kolegiów, o których mowa
w § 6 ust. 2 lub wychowankowi, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
3. Zasiłek szkolny może być przyznawany 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 szkolnym, niezależnie
od otrzymywanego stypendium szkolnego.
4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej
pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
5. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia
losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości
dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne,
o której mowa w art.. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej nie bierze się pod uwagę.
6. O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, złożony w terminie nie dłuższym niż dwa
miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.
7. Zasiłek szkolny wypłacany będzie przelewem na rachunek bankowy rodzicowi,
opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi.

§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio § 8 oraz § 10
regulaminu.
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