
UCHWAŁA NR XLIV/352/2018
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Czernica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Czernica.

Postanowienia wstępne

§ 2. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czernica, udzielana jest w oparciu o niniejszy regulamin oraz ustawę 
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z późniejszymi zmianami) dalej u.s.o.

2. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawane są na podstawie wniosku o treści zgodnej z art. 90n 
ust. 4 u.s.o.

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3. 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, 
a jego wysokość  uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

2. Ustala się trzy grupy dochodowe. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w zależności od dochodu na 
osobę w rodzinie wynosi:

Grupa 
dochodowa

Wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie*

Wysokość stypendium szkolnego**

I do 40 % kryterium dochodowego od 80% do 200 %  kwoty zasiłku 
rodzinnego

II od 40,01 %  do 80 % kryterium dochodowego od 80 % do 150 %  kwoty zasiłku 
rodzinnego

III od 80,01 % do 100 % kryterium dochodowego od 80 % do 100 % kwoty zasiłku 
rodzinnego

*stanowi % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1769 ze zm.) **stanowi % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z 28 
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1952 ze zm.)

3. Wysokość stypendium dla grupy II i III, o których mowa w ust. 2 może zostać zwiększone maksymalnie do 
200% kwoty zasiłku rodzinnego ze względu na występowanie w rodzinie niepełnosprawności, ciężkiej lub 
długotrwałej choroby, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 
losowe.

Formy w jakich udziela się stypendium szkolnego

§ 4. 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 udziału w wyrównawczych zajęciach 
edukacyjnych, udziału w przedsięwzięciach realizowanych w szkole jak i poza nią, takich jak wyjścia lub 
wyjazdy do teatru, kina, muzeum, na wycieczki szkolne, zielone szkoły oraz dodatkowe zajęcia edukacyjne, 
a w szczególności naukę języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe i inne,

2) pomocy rzeczowej  o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
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a) podręczników, lektur, encyklopedii, atlasów, słowników i innych książek, multimedialnych programów 
edukacyjnych pomocnych w realizacji programu dydaktycznego, zakupu komputera, części do komputera, 
oprogramowania komputerowego, drukarki, tuszy, tonerów do drukarek, płyt CD i DVD, pokrycia kosztów 
abonamentu internetowego,

b) zeszytów i innych przyborów szkolnych tj. pióra, długopisy, ołówki, linijki, ekierki, cyrkle, kalkulator, 
plecak, tornister, biurko,  krzesło do biurka,

c) stroju sportowego, galowego oraz treningowego wymaganego na dodatkowych zajęciach realizowanych 
przez ucznia,

d) instrumentów muzycznych oraz innych materiałów wymaganych przez szkołę na zajęcia lekcyjne 
i pozalekcyjne oraz innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
ucznia szkoły ponadgimnazjalnej oraz słuchacza kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych 
i kolegiów pracowników służb społecznych oraz uczniów, o których mowa w art. 90d ust. 3 u.s.o, 
a w szczególności kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, domu studenta oraz wyżywienia 
w stołówkach szkolnych i internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej, pokrycie czesnego,

4) świadczenia pieniężnego, jeśli udzielanie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-3  nie jest możliwe, 
albo w niektórych przypadkach nie jest celowe.

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

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Czernicy, w formach wskazanych w art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postpowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017.,poz.1257 ze zm.), dalej k.p.a w terminach wskazanych w art. 90 n ust. 6 i 7 
u.s.o.

2. Stypendium szkolne może być wypłacone w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

3. Stypendium szkolne realizowane jest gotówkowo lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
wnioskodawcę.

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 6. Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji z powodu zdarzenia losowego może zostać 
przyznana pomoc materialna doraźna w formie zasiłku szkolnego.

§ 7. Zdarzeniami losowymi w szczególności są: śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, klęska żywiołowa, 
ponoszenie wydatków związanych z niepełnosprawnością lub długotrwałą chorobą występującą w rodzinie ucznia, 
pożar lub wypadek, w wyniku którego nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie mienia i wyposażenia niezbędnego do 
codziennego funkcjonowania rodziny ucznia, kradzież, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na 
zdrowiu członków rodziny oraz inne szczególne okoliczności.

§ 8. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego, 
zgodnie z zasadami opisanymi w § 7.

§ 9. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy w formach 
wskazanych w art. 63 ust. 1 k.p.a, w terminach wskazanych w art. 90 e ust. 4 u.s.o.

§ 10. Zasiłek szkolny realizowany jest gotówkowo lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
wnioskodawcę lub udzielany jest w formie pomocy rzeczowej.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXII/257/2005  Rady Gminy Czernica  z dnia 18 marca 2005r. w sprawie 
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Czernica.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.
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§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017r.
poz. 2198 z późniejszymi zmianami) rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej
o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich
rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 tj. występowania w rodzinie niskich
dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność,
ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wstąpiło zdarzenie losowe,

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.

Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ma na celu umożliwienie pokonywania
barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia.

Obecnie w obrocie prawnym znajduje się Uchwała Rady Gminy Czernica z 18 marca 2005r.
Nr XXII/257/2005 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czernica. Uchwała ta ustala wypłatę stypendium, w pięciu różnych
wysokościach w zależności dochodu na osobę w rodzinie ucznia, i tak:

1) od 80 % do 200 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie na osobę w rodzinie do 25 % kryterium
dochodowego,

2) od 80 % do 170 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie na osobę w rodzinie od 26 % do 50 %
kryterium dochodowego,

3) od 80 % do 140 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie na osobę w rodzinie od 51 % do 65 %
kryterium dochodowego,

4) od 80 % do 110 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie na osobę w rodzinie od 66% do 85 %
kryterium dochodowego,

5) od 80 % do 100 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie na osobę w rodzinie od 86 % do 100 %
kryterium dochodowego.

Niniejsza uchwała ustala trzy grupy dochodowe i trzy wysokości stypendium w zależności od dochodu na
osobę rodzinie tj:

1) do 40 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, wysokość stypendium od 80% do 200 % kwoty
zasiłku rodzinnego,

2) od 40,01 % do 80 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, wysokość stypendium od 80% do
150 % zasiłku rodzinnego,

3) od 80,01 % do 100 % kryterium dochodowego na osobę wysokość stypendium od 80% do 100 % kwoty
zasiłku rodzinnego.

Wysokość stypendium jest ustalona w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie ucznia
i może być przyznana w przedziale od kwoty 99,20 zł do 248 zł miesięcznie.

Sposób ustalania według trzech grup dochodowych jest bardziej uproszczony i przejrzysty dla osób
uprawnionych. Niniejsza uchwała zakłada również czytelniejsze wskaźniki progów procentowych przy
ustalaniu wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz niweluje lukę 1 % występującą pomiędzy
progami dochodowymi w uchwale z dnia 18 marca 2005 r. W związku z tym, że pozostająca w obrocie
prawnym uchwała była w znacznej części przedmiotem ingerencji organu nadzoru – rozstrzygnięciem
nadzorczym objęte było 14 jednostek redakcyjnych na 22 , to próba jej znowelizowania w żaden sposób
nie uczytelniłaby jej. Stad decyzja o przygotowaniu nowego przedłożenia, która po jego przyjęciu
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wyeliminowałaby z obrotu prawnego nieczytelny dla beneficjentów przepis miejscowy.

Środki na udzielanie pomocy materialnej dla uczniów w wysokości do 80 % kosztów realizacji zadania,
stanowią dotację z rezerwy celowej państwa i w co najmniej 20 % wartości zadania, stanowią środki własne
gminy. Wysokość dotacji ustalana jest przez Ministra Edukacji Narodowej, według algorytmu zawartego
w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie terminów
przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji. Środki dla gminy w każdym roku przekazywane są na
podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim, a Gminą Czernica i znajdują się w planie
budżetowym gminy.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie uchwały ma swoje usprawiedliwione podstawy.
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