
UCHWAŁA NR XXXIV/276/2014
RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE

Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 R.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 
zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r.  Nr 256, poz. 2572, 
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788 , Nr 122, poz. 1020 , Nr 131, poz. 
1091 , Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 , oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr227, poz. 
1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, 
poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 
33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 145, poz. 917; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 
857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz.654, Nr 205, poz. 1206, Nr 139, poz. 814 i Nr 149, 
poz.887; z 2012 r. poz. 941,  poz. 979; z 2013 r. poz. 827; z 2014 r. poz.811) Rada Gminy w Świerczowie uchwala, 
co następuje:

REGULAMIN  UDZIELANIA  POMOCY  MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM  
UCZNIOM  ZAMIESZKAŁYM  NA  TERENIE  GMINY  ŚWIERCZÓW

§ 1. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana 
jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów.

§ 2. 1. Stypendium szkolne przysługuje uczniowi, jeśli 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 roku o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 182).

2. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi 60% do 100% kwoty określonej w ust.1, stypendium wypłacane 
jest w wysokości 120% kwoty maksymalnej określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013 r. poz. 1456)  – miesięcznie.

3. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi 40% do 60% kwoty określonej w ust.1, stypendium wypłacane 
jest w wysokości 160% kwoty maksymalnej określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013 r. poz. 1456) – miesięcznie.

4. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi poniżej 40%  kwoty określonej w ust.1, stypendium wypłacane 
jest w wysokości 200% kwoty maksymalnej określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013 r. poz. 1456) – miesięcznie.

§ 3. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako 
płatne zajęcia spoza planu nauczania lub jako inne – pozaszkolne płatne zajęcia edukacyjne w szczególności: kursy 
językowe, informatyczno-komputerowe, zajęcia logopedyczne itp.

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym

3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów dojazdu (bilety miesięczne) lub pobyt  ucznia w internacie,

4. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli  udzielenie 
stypendium w formach określonych w ust. 1-3 nie jest celowe.

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

§ 4. .  Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek lub z urzędu .

§ 5. Osoba składająca wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winna uprawdopodobnić zdarzenie losowe będące 
podstawą ubiegania się o zasiłek.

§ 6. Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej składa się w urzędzie gminy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 8. Traci moc Uchwała Nr XIX/114/2005 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie 
Gminy Świerczów i Uchwała XV/91/2008 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 kwietnia 2008 r. zmieniająca 
uchwałę Nr XIX/114/2005 Rady Gminy Świerczów z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Cieplik
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