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Podla.2007.163.1588
2008.10.04

zm.

Podla.2008.222.2260

§1

UCHWAŁA Nr 41/VIII/07
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU
z dnia 21 czerwca 2007 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec
(Białystok, dnia 13 lipca 2007 r.)
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, 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, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 154/XXIII/05 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30
marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanowiec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
ZAŁĄCZNIK

(1)

REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym
na terenie Gminy Ciechanowiec
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
zamieszkałym na terenie Gminy Ciechanowiec, zwany dalej "Regulaminem" 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 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 z późń. zm.);
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego, w zależności od potrzeb uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Ciechanowiec;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
§ 2. Ilekroć mowa w regulaminie bez bliższego określenia o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.);
2) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę
ponadgimnazjalną lub placówkę o której mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy;
3) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka lub słuchacza placówek o
których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy;
4) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ciechanowiec;
5) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Ciechanowca.
1)

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona jako:
stypendium szkolne;
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2)

zasiłek szkolny.

§ 4. Uprawnionymi do otrzymania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są
uczniowie, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy, którzy zamieszkują na
terenie Gminy Ciechanowiec.
STYPENDIUM SZKOLNE
§ 5. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
rodzina jest niepełna, w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczej, alkoholizm lub narkomania.
§ 6. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o
stypendium szkolne określa art. 90d ust. 7 ustawy.
§ 7. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:
1) zamieszkują na terenie Gminy Ciechanowiec;
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach określonych w art. 90b ust. 3 i 4
ustawy;
3) miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 90d
ust. 7 ustawy.
§ 8. 1. W przypadku, ograniczonej wielkości środków finansowych tzn., gdy liczba
osób spełniających kryteria do uzyskania stypendium jest większa niż liczba stypendiów do
rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie:
1) pochodzący z rodzin o najniższych dochodach;
2) w rodzinie których występują okoliczności opisane w § 5, przy czym istnieje
możliwość zróżnicowania wysokości stypendium i okresu na jaki zostanie przyznane (im
niższy dochód, tym wyższa kwota stypendium i dłuższy okres na który zostanie
przyznane).
2. Decyzję w sprawie różnicowania wielkości stypendium szkolnego i okresu jego
przyznania podejmuje Burmistrz.
§ 9. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów (tj. refundacji) udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza
szkołą np. udziału w kursach językowych, komputerowych, sekcjach sportowych, kursach
przygotowujących do egzaminów na wyższe uczelnie;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym: zakupu podręczników,
słowników, stroju sportowego, kalkulatora, leksykonów, encyklopedii lub innych pomocy o
charakterze edukacyjnym;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy
kolegiów;
4) pomocy pieniężnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu
pozytywnej opinii dyrektora szkoły i jeśli Burmistrz uzna, że stypendium nie może być
zrealizowane w formie, o której mowa w punkcie 1 i 2;
5) w przypadku przyznania stypendium w formie refundacji kosztów, o których mowa w
pkt 1 - 3 wypłata stypendium w formie pieniężnej dokonywana jest na podstawie
złożonych faktur, rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie
kosztu.
2. Wysokość stypendium szkolnego jest ustalana na podstawie zasad określonych w
art. 90d ust. 9 i 11 ustawy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 regulaminu.
§ 10. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składany jest do Burmistrza, za
pośrednictwem właściwego dyrektora szkoły lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w
Ciechanowcu.
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony przez rodzica,
opiekuna prawnego ucznia lub przez pełnoletniego ucznia.
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3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego podlega zaopiniowaniu przez dyrektora
szkoły.
4. Stypendium szkolne przyznawane jest przez Burmistrza, w drodze decyzji
administracyjnej.
5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego obowiązujący od roku szkolnego
2007/2008 określa załącznik nr 1 do regulaminu.
6. Stypendium szkolne przyznaje się uczniowi na okres nie dłuższy niż od września do
czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie dłuższy
niż od października do czerwca w danym roku szkolnym z zastrzeżeniem § 8 ust. 1
regulaminu.
§ 11. Terminy składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego określa art.
90n ust. 6 i 7 ustawy.
§ 12. 1. W przypadku zmiany sytuacji materialnej, rodzic ucznia, opiekun prawny lub
pełnoletni
uczeń
zobowiązani
są
do
przedstawienia
aktualnych
zaświadczeń
potwierdzajacych wyżej wymienioną sytuację.
2. Uczeń traci prawo do stypendium szkolnego gdy:
- został zawieszony w prawach ucznia,
- uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
- zaprzestał pobierania nauki.
3. Nienależnie pobrane stypendium szkolne podlega zwrotowi w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
ZASIŁEK SZKOLNY
§ 13. Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń, który przejściowo znalazł się w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
§ 14. Wysokość zasiłku, częstotliwość jego przyznawania oraz termin złożenia wniosku
o przyznanie zasiłku szkolnego określa art. 90e ustawy.
§ 15. Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego lub w formie
pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
§ 16. 1. Wniosek o zasiłek szkolny składany jest do Burmistrza, za pośrednictwem
właściwego dyrektora szkoły lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu.
2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może być złożony przez rodzica, prawnego
opiekuna ucznia lub przez pełnoletniego ucznia.
3. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły.
4. Zasiłek szkolny przyznawany jest przez Burmistrza, w drodze decyzji
administracyjnej.
5. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego obowiązujący od roku szkolnego
2007/2008 określa załącznik nr 2 do regulaminu.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 17. Wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym złożone w
Urzędzie Miejskim w Ciechanowcu niezwłocznie przekazywane są do dyrektora właściwej
szkoły w celu zaopiniowania.
§ 18. Dowodem w postępowaniu o udzielenie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym jest:
- zaświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu netto od pracodawcy
(zaświadczenie o dochodzie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku),
- odcinek renty, emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
- decyzja w sprawie wymiaru podatku (nakaz płatniczy) - składają osoby posiadające
gospodarstwo rolne,
- zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego - dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą,
- zaświadczenie z Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym
złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku) - składają osoby bezrobotne,
- oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu
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poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy,
- w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
zaświadczenia o korzystaniu z tych świadczeń,
- zaświadczenie lub oświadczenie o innych dochodach (np. alimenty, inne stypendia),
- zaświadczenie ze szkół o uczącym się rodzeństwie,
- oświadczenie wnioskodawcy dotyczące środków na utrzymanie w przypadku braku
możliwości udokumentowania dochodów w rodzinie - wywiad środowiskowy
przeprowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 19. Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym
na terenie Gminy Ciechanowiec będzie następowało we współpracy z Ośrodkiem Pomocy
Społecznej.
§ 20. 1. Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uzależnia się od
posiadanych na ten cel środków finansowych, uwzględniając otrzymaną dotację celową z
budżetu państwa.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na udzielanie pomocy materialnej
w formie zasiłku szkolnego w danym roku budżetowym określana jest przez Burmistrza,
zgodnie z art. 90r ust. 4 ustawy.
3. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może
być złożony po upływie terminu.
Załącznik Nr 1
WNIOSEK
o przyznanie stypendium szkolnego
grafika

Załącznik Nr 2
WNIOSEK
o przyznanie zasiłku szkolnego
grafika
1) Załącznik zmieniony przez § 1 uchwały nr 117/XIX/08 z dnia 25 sierpnia 2008 r.

(Podla.2008.222.2260) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 4 października 2008 r.
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