
 
UCHWAŁA NR X/51/2011 

RADY GMINY JANOWICE WIELKIE 

z dnia 4 sierpnia 2011 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zm ) oraz 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 
Janowice Wielkie uchwala, co następuje:  

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne  

§ 1. 1. Ustala się regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie  

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu mowa o:  

a) ustawie o systemie oświaty – rozumie się przez to Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

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

b) ustawie o świadczeniach rodzinnych - rozumie się przez to Ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);  

c) ustawie o pomocy społecznej - rozumie się przez to Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.);  

d) rodzinie - rozumie się przez to osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej z ze 

zm.);  

e) ośrodku pomocy społecznej – rozumie się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach 
Wielkich;  

f) pomoc materialna o charakterze socjalnym – rozumie się stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne  

Rozdział 2. 
Tryb i sposób ustalania, udzielania stypendium szkolnego  

§ 3. Brak treści  

1. Wysokość stypendium przyznawanego dla ucznia określa art. 90 d ust. 9 ustawy o systemie 

oświaty w zależności od dochodu ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej.  

2. Wysokość miesięczna stypendium szkolnego wylicza się odpowiednio w stosunku do kwoty 

o której mowa w art. 6 ust 2 pkt. 2 ustawa o świadczeniach rodzinnych, według kryteriów określonych 

w poniższej tabeli:  

Grupa 

dochodowa 

Dochód na jednego członka w rodzinie 
wyliczona na podstawie art.8 ustawy 
o pomocy społecznej 

Kwota stypendium szkolnego określona w procentach obliczona 
od kwoty o której mowa w art.6 ust 2 pkt 2 ustawy 
o świadczeniach rodzinnych 

I od 0 do 40 % powyżej 100% do 200 % 

II powyżej 40% do 70% powyżej 90% do 100 % 

III powyżej 70% do 100% od 80% do 90 % 
  



3. Ustalając wysokość stypendium szkolnego rozpatruje się indywidualną sytuację w rodzinie 

ucznia uwzględniając dodatkowo następujące okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna, zdarzenie losowe.  

4. W przypadku braku środków z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę stypendiów 

w wysokości określonej w tabeli, kwoty ustalone zgodnie z powyższymi zasadami podlegają 
proporcjonalnemu obniżeniu minimalnie do 80 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych.  

§ 4. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek osób określonych w art. 90 n ust. 2, albo 

zgodnie z art. 90 n ust.3 ustawy o systemie oświaty.  

2. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:  

a) złożenie wniosku o przyznanie stypendium,  

3. Wniosek wraz z zaświadczeniami, oświadczeniami składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Janowicach Wielkich do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku 

słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.  

Rozdział 3. 
Formy udzielania stypendium szkolnego  

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom wymienionym w art. 90 b ust. 3 ustawy 

o systemie oświaty i przeznaczone na niżej wymienione formy pomocy  

1)całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania 

a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,  

2)pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, lektur, 

encyklopedii, słowników i innych wydawnictw przeznaczonych w realizacji procesu 

dydaktycznego, przyborów szkolnych, stroju sportowego (dres, koszulki, obuwie), stroju 

szkolnego (jeżeli jest to przez szkołę wymagane), sprzętu komputerowego, usług internetowych, 
płyt CD wykorzystywanych do nauki oraz zakup wymaganych przez szkołę materiałów na zajęcia 

lekcyjne i poza lekcyjne,  

3)całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 
zamieszkania dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych 

w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy w szczególności koszt: zakwaterowania (w tym w bursie, internacie, 

domu studenta lub na stancjach), dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, 
posiłków na stołówce,  

4)świadczenia pieniężne  

2. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt. 1 realizowane będzie poprzez zapłatę 

należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy podmiotu 
organizującego zajęcia, w kwocie i terminie określonych w decyzji o przyznaniu stypendium.  

3. Stypendium szkolne w formie rzeczowej przewidziane w § 5 pkt. 2 i 3 realizowane będzie 

poprzez zwrot kosztów na podstawie oryginałów faktur i rachunków imiennych wystawionych na 
pełnoletniego ucznia, rodzica ucznia lub opiekuna prawnego ucznia oraz imiennych biletów 

wystawionych na ucznia dojeżdżającego do szkoły i innych dokumentów potwierdzających koszty 

związane z procesem edukacyjnym w kwocie i terminie określonych w decyzji o przyznaniu 
stypendium,  

4. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt. 4 wypłacane będzie gotówką w punkcie kasowym 

Banku Gospodarki Żywnościowej w Janowicach Wielkich lub przelewem na wskazany rachunek 

bankowy wnioskodawcy  



Rozdział 4. 
Tryb i sposób przyznawania zasiłku szkolnego  

§ 6. Brak treści  

1. Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek osób określonych w art. 90 n ust. 2, albo zgodnie 

z art. 90 n ust.3 ustawy o systemie oświaty.  

2. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia, który z przyczyn losowych 
przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej.  

4. Zasiłek szkolny może być udzielany uczniom wymienionym w art. 90 b ust. 3ustawy o systemie 

oświaty i przyznany w formie świadczenia pieniężnego lub w formie rzeczowej.  

5. Zasiłek szkolny przyznaje się w przypadku zaistnienia w rodzinie zdarzenia losowego 
w szczególności : pożaru, kradzieży, wypadku, choroby w rodzinie, śmierci członka rodziny, lub 

opiekunów ucznia , utraty pracy przez jednego lub obydwu rodziców, innych uzasadnionych 

okoliczności , utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub utrudniających naukę ucznia.  

6. Zasiłek szkolny ustala się , oceniając sytuację materialną związanym ze zdarzeniem losowym 

każdego ucznia indywidualnie  

7. Wniosek składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.  

8. Wypłata zasiłku szkolnego w formie pieniężnej następować będzie gotówką w punkcie 

kasowym Banku Gospodarki Żywnościowej w Janowicach Wielkich, albo przelewem na wskazany 

rachunek bankowy w kwocie i terminie określonej w decyzji administracyjnej.  

 

Rozdział 5. 
Postanowienia końcowe  

§ 7. Brak treści  

1. W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznawania stypendium mają 

zastosowanie przepisy art. 90 o ustawy o systemie oświaty.  

2. Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  

§ 9. Traci moc uchwała nr XXV/108/2005 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 1 kwietnia 

2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Janowice Wielkie oraz uchwała nr XL/175/2006 Rady Gminy 
w Janowicach Wielkich z dnia 25 października 2006 r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Janowice Wielkie.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

  

 
Przewodniczący Rady 

Gminy  
 

Szymon Młodziński 

  


