
UCHWAŁA NR XXXIV/344/22
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Wierzbinek 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022r., poz. 
559 ze zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021r., poz. 1915 ze zm.)

Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Wierzbinek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 165/XXIV/05 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz.U.Woj. Wielkopolskiego z 2005r., nr 64 poz. 1926 ze 
zm.). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Włodzimierz Gemziak
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Załącznik 
do Uchwały Nr XXXIV/344/22 
Rady Gminy Wierzbinek
z dnia 31 sierpnia 2022r.

Regulamin 
 udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Wierzbinek

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego i formy w jakich udziela się stypendium 
szkolnego,
2) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) kryterium dochodowym - należy rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o
którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 
2021r., poz. 2268 ze zm.),
2) ustawie- należy rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2021r. 
poz. 1915 ze zm.),
3) ustawie o pomocy – należy rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz.U. z 2021r., poz. 2268 ze zm.),
4) zasiłku- należy rozumieć zasiłek szkolny w rozumieniu przepisów art.90e ustawy,
5) stypendium- należy rozumieć stypendium szkolne w rozumieniu przepisów art. 90d ustawy,
6) zasiłku rodzinnym- należy rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 
listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2022r., poz. 615 ze zm.)

Rozdział 2. Sposób ustalenia wysokości stypendium szkolnego i formy w jakich udziela się 
stypendium szkolnego

§ 3. 1. Wysokość miesięczna stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania 
stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy uzależniona jest od 
miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia mieszczącego się w jednej z grup dochodowych,
o których mowa w ust. 2.
2. Ustala się następujące grupy dochodowe:
1) dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia do wysokości 40 % kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy (I grupa)
2) dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia powyżej 40 % do wysokości 60% kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy (II grupa)
3) dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia powyżej 60 % do wysokości 100% kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie, określonego w ustawie o pomocy (III grupa )
3. Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi: 
1) w I grupie dochodowej stypendium ustala się w kwocie 160% kwoty zasiłku rodzinnego, 
określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz.U. z 2022r., poz. 615 ze zm.)
2) w II grupie dochodowej stypendium ustala się w kwocie 120% kwoty zasiłku rodzinnego, 
określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 
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(Dz.U. z 2022r., poz. 615 ze zm.)
3) w III grupie dochodowej stypendium ustala się w kwocie 80% kwoty zasiłku rodzinnego, 
określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych 
(Dz.U. z 2022r., poz. 615 ze zm.).

§ 4. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego jednorazowo lub w okresach innych niż 
miesięczne ustala się przy odpowiednim zastosowaniu §3 z zastrzeżeniem art. 90d ust.11ustawy.

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności 
udziału w:
a) wyrównawczych zajęciach edukacyjnych wynikających z potrzeb wyrównywania braków 
edukacyjnych,
b) innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak: wyjazd do kina, teatru, na wycieczki 
szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia edukacyjne, itp.
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 
realizowanych poza szkołą, w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, 
komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych,
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności na zakup:
a) przyborów szkolnych, np.: długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, bloki 
rysunkowe, pędzle, bibuły, zeszyty, itp.
b) podręczników, lektur szkolnych, opracowań szkolnych, encyklopedii, słowników, poradników 
związanych z edukacją ucznia,
c) tornistrów, strojów i obuwia sportowego, związanego z procesem edukacyjnym oraz innego 
wyposażenia, wymaganego przez szkołę, np.: fartuchy, rękawice ochronne, ubrania a także 
mundurków i strojów galowych,
d) instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących w 
zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych,
e) sprzętu sportowego dla uczniów szkół sportowych,
f) sprzętu umożliwiającego rozwijanie zainteresowań w formach zorganizowanych, np. w kołach 
zainteresowań,
g) komputerów, programów naukowych do tych komputerów, tuszu do drukarek, itp.
4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów nauki poza miejscem zamieszkania uczniom 
szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów o których mowa w art.90 d ust. 3, ustawy, w 
tym w szczególności:
a) zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub na stancji,
b) transportu środkami komunikacji publicznej,
c) opłat za posiłki w stołówce szkoły lub internacie,
d) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.
2. Stypendium można udzielić w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w 
ustawie.

Rozdział 3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 6. 1. Postępowanie w sprawach świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie prowadzi 
Kierownik  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku.
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Wierzbinku, w formie i terminach określonych w art. 90n ustawy.
3. Stypendium może być również przyznane z urzędu.

§ 7. 1. Stypendium może być realizowane poprzez zwrot poniesionych kosztów wskazanych w § 5, 
po przedstawieniu odpowiednich dowodów, w tym rachunków, faktur potwierdzających poniesione 
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wydatki, a w wyjątkowych sytuacjach na podstawie oświadczeń przynajmniej jednego z rodziców 
(opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia o poniesionych faktycznie wydatkach, w formie 
przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia (opiekunów 
prawnych) lub pełnoletniego ucznia.
2. Świadczenia przewidziane w §5 są wypłacane w terminach:
1) do 31 grudnia – za okres od września do grudnia,
2) do 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca.

Rozdział 4. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 8. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w wysokości i w terminach, o których mowa w art. 90e
ust.3 ustawy uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu 
zdarzenia losowego, raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymanego stypendium.
2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające 
wystąpienie zdarzenia losowego.
3. Do przyznania zasiłku stosuje się odpowiednio § 6 i §7 niniejszego Regulaminu.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy 
rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz ustawy z dnia  14 czerwca 
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r., poz. 1915 ze zm) Wójt 
Gminy Wierzbinek zaproponował podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzbinek. Ostania uchwała w wyżej 
wymienionej sprawie została podjęta w 2005 roku i była w niewielkim zakresie zmieniana. 

 Niniejsza uchwała dostosowuje zapisy udzielania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego do 
obowiązujących przepisów oraz zmienia miejsce składania wniosków, a także organ właściwy do przyznawania 
pomocy materialnej. 

 Wobec powyższych podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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