
                                Uchwała Nr XXV/191/08                                   
Rady Gminy Kłodawa 

    z dnia 29 października 2008roku 
 

     w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  
 
              Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r.  Nr 23, poz.220, Nr 62 ,poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 
153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, 
poz.1055 i Nr  116, poz.1203) oraz art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( 
Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2781) uchwala się: 
 
                                             
                     Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Kłodawa. 
 
                                                    Rozdział I. Postanowienia ogólne  

 
§ 1.   Regulamin określa : 
   1) sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego,  
   2) formy udzielenia  stypendium szkolnego,  
   3) tryb i sposób udzielenia stypendium szkolnego 
   4) tryb i sposób udzielenia zasiłku szkolnego. 

 
  § 2.  Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie pomoc materialna  będzie 
przyznawana zamieszkałym na terenie gminy Kłodawa uczniom szkół wymienionych w art.90 b 
ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty.  
        
     § 3.    Pomoc materialna o charakterze socjalnym na cele edukacyjne moŜe być udzielana jako: 

   1) stypendium szkole 
        2) zasiłek szkolny. 
          
                     Rozdział II. Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego. 
 
    § 4.  Stypendium szkolne ustala się w wysokości od 80 % do 200 % kwoty , o której mowa w 
art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. Nr 228 
poz.2255 z póź zmian.), w zaleŜności od wysokości przekazanej  gminie dotacji celowej  z budŜetu 
państwa oraz ilości złoŜonych wniosków na dany rok szkolny. 
 

 § 5. KaŜdemu uprawnionemu będzie wypłacana jednakowa kwota  w granicach określonych w  
        § 4.  

  
     § 6.   Stypendium szkolne przyznawane jest na okres  nie dłuŜszy niŜ od września do czerwca,            
a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników słuŜb społecznych  na 
okres nie dłuŜszy niŜ od października do czerwca w danym roku szkolnym.  
         
  § 7.  Stypendium szkolne moŜe być udzielone w okresach innych niŜ miesięcznie lub 
jednorazowo, z tym Ŝe wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie moŜe 
przekroczyć łącznie dziesięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości,            
a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych                    
i kolegiów pracowników słuŜb społecznych – dziewięciokrotności kwoty miesięcznego stypendium 
szkolnego w pełnej wysokości.    
    § 8.   Stypendium szkolne moŜe być udzielone w formie: 

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



wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania, a takŜe udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności zakupu 
podręczników, 

3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, 
4) świadczenia pienięŜnego, a w szczególności wypłacanego w okresie zajęć szkolnych. 

 
    § 9.   Pomoc materialna realizowana moŜe być w formie pienięŜnej lub pomocy rzeczowej, bądź  
             rzeczowo – pienięŜnej.    

                            
                                III.  Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego. 
 
 § 10.  Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie Urzędu Gminy na 
dziennik podawczy. 
  
 § 11. Organem o charakterze opiniodawczo – doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna, 
powołana przez Wójta Gminy Kłodawa. 
     1) w skład komisji wychodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i pozostali członkowie, 
w liczbie 5 osób, 
     2) Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybierają członkowie komisji,   

3) Do zadań komisji naleŜy: 
a)  sprawdzanie wniosków pod względem poprawności formalnej, 
b)  negatywne opiniowanie wniosków niezasługujących na pozytywne rozpatrzenie, 
c) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być 
przyznawane z urzędu, 

4) Wójt moŜe zlecić Komisji inne zadania nie wymienione w ust 3. 
5) Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Wójtem. 
6) Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.  
7) Obsługę biurową Komisji zapewnia Referat Społeczno – Organizacyjny. 

 
    § 12.   

1. Stypendium szkolne moŜe otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności  gdy występują 
przesłanki wyszczególnione w w art.90 d pkt 1. ustawy o systemie oświaty.  

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o 
stypendium szkolne  nie moŜe być większa niŜ kwota o której mowa w art. 8 ust.1 pkt.2 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej( Dz.U. Nr 64, poz.593 ze zm.). 

 
    § 13. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są w drodze 
decyzji  
           administracyjnej. 
 
    § 14.  Stypendium szkolne wypłacane jest jednorazowo lub kilkurazowo w terminach: 

1) do dnia 25 grudnia za okres od września do grudnia danego roku, 
2) do dnia 25 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku. 

 
 
 
 
 
 
 
                                          IV.  Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.  

     



     § 15.  Wysokość środków przeznaczonych na zasiłki szkolne wynosi do 5 % dotacji celowej 
przekazanej gminie Kłodawa z budŜetu państwa i wypłacane są do ich wyczerpania. 
 
   § 16. Wójt Gminy Kłodawa określa w treści decyzji administracyjnej, biorąc pod uwagę 
posiadane środki oraz rodzaj i dotkliwość zdarzenia losowego o celowości, wysokości i okresie w 
jakim zasiłek szkolny będzie wypłacany.   
 
      § 17.  Za zdarzenia losowe uznaje się wszelką nagłą dotkliwą zmianę powodującą pogorszenie 
sytuacji materialnej rodziny ucznia , a w szczególności : 

1. poŜar mieszkania ( domu ), 
2. zalania mieszkania ( domu ), 
3. okradzenie mieszkania ( domu), 
4. śmierć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia. 

 
     § 18.  Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w sekretariacie Urzędu Gminy na 
dziennik podawczy, w terminie nie dłuŜszym niŜ dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. 
 
    § 19.  Wysokość zasiłku szkolnego nie moŜe przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej 
pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego. 
 

1. Postanowienia końcowe 
 
      § 20.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 
 
    § 21.  Traci moc Uchwała Nr XXII/230/05 z  dnia20 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej dla uczniów. 
       
      §  22.  W sprawach nie objętych  niniejszą uchwałą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 
wrzenia 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. nr 256, poz. 2575 ze zm.).  
 
   § 23. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązywania od 01 września 2008 roku. 
 
 
        
         Przewodniczący Rady Gminy 
 
          Andrzej Legan 
          
  
 
     
                                                                                                    
 
          


