
UCHWAŁA Nr XVI/108/08 
RADY GMINY W SKÓRCU 

z dnia 30 czerwca 2008 roku 
 
 

w sprawie określenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej                                      
o charakterze socjalnym uczniom będącym mieszkańcami Gminy Skórzec. 
 
 

Na podstawie 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.) – uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Uchwala się regulamin  przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

będącym mieszkańcami Gminy Skórzec, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórzec. 

 

§ 3. 

 

Traci moc Uchwała Nr XXVI/133/2005 Rady Gminy w Skórcu, z dnia 24 lutego 2005 r.                   

w sprawie określenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

uczniom będącym mieszkańcami Gminy Skórzec. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały 

Nr XVI/108/08  
Rady Gminy w Skórcu 

Z dnia 30 czerwca 2008 r. 

 

Regulamin 

 

I. POSTANOWIENIA WST ĘPNE 

 

§ 1. 

 

Regulamin określa zasady, tryb postępowania oraz sposób ustalania wysokości pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Skórzec. 

 

§ 2. 

 

Ilekroć w dalszych postanowieniach regulaminu jest mowa bez bliŜszego określenia o:  

1) regulaminie - naleŜy przez to rozumieć regulamin udzielenia pomocy materialnej                     

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec; 

2) rodzicach - naleŜy przez to rozumieć takŜe prawnych opiekunów dziecka; 

3) uczniach - naleŜy przez to rozumieć takŜe słuchaczy i wychowanków; 

4) Komisji – naleŜy przez to rozumieć powołaną przez Wójta Gminy Skórzec Komisję                  

d/s Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym Uczniom w  Gminie Skórzec; 

5) ustawie o systemie oświaty – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.                     

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 

6) ustawie o pomocy społecznej – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r.                  

o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) 

7) ustawie o świadczeniach rodzinnych – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. 228 poz. 2255 z późn. zm.) 

8) kryterium dochodowym – naleŜy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na 

osobę w rodzinie , o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                  



o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) 

9) kwocie zasiłku rodzinnego – naleŜy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. Nr 228,    

poz. 2255 z późn. zm.). 

§ 3. 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana w formie decyzji 

administracyjnej Wójta Gminy Skórzec. 

 

§ 4. 

 

Formami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

 

1. Stypendium szkolne, 

2. Zasiłek szkolny. 

 

 

II. SPOSÓB USTALANIA WYSOKO ŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 

§ 5. 

 

1. Stypendium szkolne moŜe być udzielone uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

2. Podstawowym miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest kryterium dochodowe. 

3. Warunkiem przyznania stypendium szkolnego, oprócz kryterium dochodowego są  

następujące okoliczności: 

a) występowanie bezrobocia w rodzinie, 

b) obecność osób niepełnosprawnych, 

c) wystąpienie cięŜkiej lub długotrwałej choroby, 

d) wielodzietność w rodzinie, 

e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

f) rodzina niepełna, 

g) wystąpienie w rodzinie alkoholizmu lub narkomanii, 

h) wystąpienie zdarzenia losowego  



 

4. Otrzymaną przez Gminę Skórzec dotację na pomoc materialną o charakterze socjalnym 

przeznacza się na: 

 

1) stypendia szkolne – 95% dotacji, 

2) zasiłki szkolne – 5% dotacji. 

 

5. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego ustalana będzie zgodnie z art. 90d ust. 9  

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572  

z późn. zm.) w związku z art. 6 ,ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) 

 

6. W ramach środków przeznaczonych na pomoc materialną o charakterze socjalnym            

w formie stypendium szkolnego wyodrębnia się środki stanowiące 5% tych środków. 

 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w ramach środków o których mowa w ust. 4,                       

na wniosek Komisji Wójt Gminy Skórzec, moŜe zwiększyć wysokość przyznanej pomocy, 

o której mowa w ust. 3. 

 

 

 IV. FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO 

 

§ 6. 

 

Stypendium szkolne przyznaje się w następujących formach: 

 

1)  Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 

nauczania. 

 

2) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 

realizowanych poza terenem szkoły, a w szczególności: 

 

a) nauki języków obcych, 



b) informatyki, 

c) zajęć artystycznych, w tym plastycznych, muzycznych itp. 

d) zajęć sportowych, w tym zajęć na pływalniach, 

e) innych wynikających z zainteresowań i potrzeb edukacyjnych ucznia. 

 

3) Pomoc rzeczowa związana z procesem edukacyjnym, w tym w szczególności: 

 

a) zakup podręczników, 

b) pomocy dydaktycznych w formach ksiąŜkowych lub multimedialnych np.: słowniki, 

encyklopedie, materiały dydaktyczne do nauki języków obcych itp., 

c) materiałów papierniczych, 

d) plecaków, piórników, 

e) innego sprzętu lub stroju, w tym obuwia, wymaganego przez szkołę, 

 

4) W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, 

stypendium szkolne moŜe być udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia 

kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności: 

a) pokrycie kosztów pobytu w internacie lub na stancji, 

b) pokrycia kosztów dojazdu, 

c) pokrycie kosztów wyŜywienia. 

 

 

V. TRYB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO  

 

§ 7. 

 

1. Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie wniosku, którego wzór oraz zakres 

zbieranych w nim danych określi w formie zarządzenia Wójt Gminy Skórzec. 

 

2. Analizy złoŜonego wniosku pod względem formalnym dokonuje Komisja, która 

przedstawia   Wójtowi Gminy Skórzec propozycję, co do formy oraz wysokości 

udzielenia pomocy. 

3. Decyzję o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium szkolnego podejmuje Wójt 

Gminy Skórzec. 



 

4. Komisję, o której mowa w ust. 2, powołuje oraz określa tryb jej pracy w formie 

zarządzenia Wójta Gminy Skórzec na okres roku szkolnego. 

 

5. W przypadku przyznania stypendium szkolnego  w formie o której mowa w § 7 pkt 1, 2 

oraz 4 realizacja nastąpi poprzez wypłatę wnioskodawcy równowartości przyznanej 

pomocy, z zastrzeŜeniem ust. 6. 

 

6. Wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 14 dni od zakończenia realizacji przyznanej 

pomocy udokumentować fakt jej zrealizowania. 

 

7. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie, o której mowa w § 7 pkt 3, 

wypłata środków finansowych następować będzie na podstawie przedłoŜonych 

dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków przez wnioskodawcę, do wysokości 

określonej w decyzji przyznającej pomoc,  w  terminie 14 dni od dnia ich złoŜenia. 

 

8. Za dokument stwierdzający poniesienie wydatków uwaŜa się fakturę lub inny dowód 

potwierdzający zakup towaru oraz umoŜliwiający identyfikację osoby dokonującej tego 

zakupu. 

 

9. Wypłata stypendium przyznanego w formie gotówkowej następować będzie w  sposób                             

i terminach określonych w decyzji przyznającej pomoc. 

 

 

 

VI. TRYB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO 

 

§ 8. 

 

1. Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, będącej 

następstwem zdarzenia losowego, moŜe być udzielone wsparcie w formie pienięŜnej lub 

rzeczowej. 

 

2. Za zdarzenie losowe uwaŜa się: 



 

1) śmierć rodziców, 

2) utrata miejsca zamieszkania będąca następstwem działania sił przyrody, poŜaru lub 

innego zdarzenia losowego, 

3) długotrwała choroba ucznia lub jego rodzica,  

4) inne przyczyny uzasadniające objęcie pomocą ucznia w formie zasiłku szkolnego. 

 

3. Zasiłek szkolny przyznawany jest na podstawie wniosku, którego wzór oraz zakres 

zbieranych w nim danych określi w formie zarządzenia Wójt Gminy Skórzec. 

 

4. Do wniosku o którym mowa w ust. 3 powinny być dołączone dokumenty potwierdzające 

podnoszone okoliczności uzasadniające objęcie pomocą. 

 

5. Wnioski o objęcie pomocą w formie zasiłku szkolnego rozpatrywane będą na bieŜąco. 

 

6. Tryb rozpatrywania wniosków określają analogicznie postanowienia § 8 ust. 2-4. 

 

7. Realizacja przyznanego zasiłku szkolnego następować będzie w  sposób i terminach 

określonych w decyzji przyznającej pomoc. 

 

§ 9. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 

określone  w  ustawach, o których mowa w § 3 pkt 5-7, oraz aktach wykonawczych 

wydanych na podstawie tych ustaw. 

 
 

 


