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UCHWAŁA Nr XVIII/109/2012
RADY GMINY SYPNIEWO
z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sypniewo.
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sypniewo, stanowiący załącznik do Uchwały.
§ 2. Regulamin, o którym mowa w § 1 określa:
1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin
oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90 d, ust. 1,
2. formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4 Traci moc Uchwała Nr XXXIV/151/2010 Rady Gminy Sypniewo z dnia 29 września 2010r. w sprawie
regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 5 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Rafał Grono
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Załącznik
do Uchwały Nr XVIII/109/2012
Rady Gminy Sypniewo
z dnia 30 października 2012r.
REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Sypniewo
§ 1.
Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności: wyjazdy do kina, do teatru, na
wycieczki szkolne.
2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza
szkołą, w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, sportowych, zajęć na basenie.
3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:
1) zakupu podręczników szkolnych, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów i książek pomocniczych służących do realizacji procesu dydaktycznego z określeniem nazw wskazanych przez dyrektora
szkoły,
2) plecaka szkolnego, zeszytów, przyborów szkolnych, w ilości niezbędnej do pracy ucznia,
3) stroju sportowego, obuwia sportowego, wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że taka forma będzie najbardziej
odpowiednia.
5) stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.
§ 2.
1. Stypendium szkolne przyznaje się jednorazowo nie krócej niż na 1 miesiąc, a nie dłużej niż na 10 miesięcy,
w zależności od posiadanych środków finansowych.
2. Stypendia będą przekazywane w następujący sposób:
1) na konto bankowe podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne,
2) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego lub rodzica oryginałów faktur lub rachunków, w księgowości Urzędu Gminy w Sypniewie.
§ 3.
Sposób ustalenia wysokości stypendium
1. Podstawą przyznania stypendium jest wysokość dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na 1 członka rodziny ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku:
2. W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dochodowa rodziny ulega pogorszeniu (np. na skutek śmierci
lub kalectwa członka rodziny), stypendium ustala się na nowych warunkach dochodowych rodziny, począwszy od miesiąca, w którym złożono załączoną dokumentację do wniosku.
3. Miesięczna wysokość stypendium ustalona jest w zależności od miesięcznej wysokości dochodu na osobę
w rodzinie oraz oceny sytuacji rodzinnej ucznia. Istotnym elementem przy ocenie sytuacji rodzinnej ucznia
jest niepełnosprawność, wielodzietność w rodzinie (troje dzieci i więcej), samotne wychowywanie dziecka /
dzieci przez rodzica, liczba dzieci w rodzinie spełniających obowiązek szkolny i przedszkolny.
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§ 4.
Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium, o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może być
udzielone stypendium w wysokości, która łącznie z innym stypendium charakterze socjalnym ze środków publicznych, nie przekracza kwoty stanowiącej dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6, ust. 2, pkt 2,
ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), w odniesieniu do danego
roku szkolnego.
§ 5.
1. Stypendium przyznane decyzją będzie realizowane następnego miesiąca po jego przyznaniu.
2. Wartość stypendium w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie kwoty stanowiącej dwudziestokrotność, o której mowa w art. 6, ust. 2, pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r. Nr 228,
poz. 2255, z późn. zm.).
§ 6.
1. Zasiłek szkolny może być przyznany:
1) uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po
złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanych we wniosku
(zaświadczenie z policji, zaświadczenie lekarskie, dokument USC - akt zgonu członka rodziny),
2) zasiłek może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym 1 raz w roku szkolnym,
niezależnie od otrzymywanego stypendium.
2. Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku Komisja powołana przez Wójta kieruje się indywidualną oceną
skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku. W komisji bierze udział Wójt lub inna
osoba upoważniona przez Wójta, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektor Zespołu
Placówek Oświatowych w Sypniewie, Dyrektor Zespołu Szkół w Gąsewie.
§ 7.
1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Wójt wydając decyzję administracyjną.
2. Od decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 1, służy stronie odwołanie w terminie 14 dni od dnia
doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce.
§ 8.
1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium szkolnego do dnia 15 września każdego roku szkolnego
w Urzędzie Gminy Sypniewo.
2) załączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.
2. Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest pisemna opinia dyrektora szkoły.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pkt 1, podlega rejestracji zgodnie z datą wpływu.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3, pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy:
1) został złożony po ustalonym terminie – o czym decyduje data wpływu lub data stempla pocztowego,
z zastrzeżeniem opisanym w art. 90 n, ust. 7, ustawy o systemie oświaty,
2) nie zawiera kompletu dokumentów, o którym mowa w ust. 1 mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono braków,
3) wniosek lub załączniki, o których mowa w ust. 1, są nieprawidłowo wypełnione, jeśli mimo wezwania
w terminie 7 dni nie uzupełniono braków.
§ 9.
W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
Decyzja administracyjna dotyczy każdego wniosku o pomoc.
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§ 10.
Osobami uprawnionymi do złożenia wniosku, o którym mowa w § 8, ust. 1, pkt 1, są rodzice, prawni opiekunowie albo pełnoletni (18-letni uczeń) lub Dyrektor Szkoły za wiedzą rodzica lub pełnoletniego ucznia.
§ 11.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o stypendium
dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia
o wysokości dochodów należy dołączyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej lub potwierdzenie danych na wniosku o stypendium.
§ 12.
1. Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Wójta, który przyznał stypendium, o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
2. Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Wójta, który przyznał stypendium o trwałych
zmianach, które zachodzą w składzie, dochodach rodziny lub toku nauki ucznia, a mających wpływ na dalsze korzystanie ze stypendium.
3. Stypendium wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania
stypendium.
§ 13.
Do postępowań w sprawie stypendium nie zakończonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu stosuje się
postanowienia niniejszego Regulaminu.
Przewodniczący Rady Gminy:
Rafał Grono

