
UCHWAŁA NR XLVIII/341/2022
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Głuszyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządziegminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 
559 z późn. zm.) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 
1915 z późn. zm.), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Głuszyca stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała nr XL/278/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Głuszyca (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 3659). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2022 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Uchwałę Rady Miejskiej w Głuszycy w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Głuszyca podejmuje się w związku z koniecznością 
dostosowania obowiązującej uchwały do aktualnego prawa i zmiany instytucji realizującej zadanie.
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Załącznik  
do Uchwały nr XLVIII/341/2022 
Rady Miejskiej w Głuszycy 
z dnia 21 czerwca 2022 r. 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuszyca 

 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§1. Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy 

stypendium oraz tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Głuszyca znajdującym się w trudnej sytuacji 

materialnej. 

 

§2. 1. Pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego 

i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Głuszyca, udziela się 

w oparciu o niniejszy regulamin oraz Ustawę z dnia 7 września 199 1r. o systemie oświaty. 

 

2. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznawane są na podstawie wniosku osoby 

zainteresowanej. 

 

3. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Głuszyca, składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy w terminach 

określonych w ustawie o systemie oświaty. 

 

4. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Głuszyca, składa się w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuszycy w terminie 

nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego 

zasiłku.  
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Rozdział 2 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

 

  §3. Wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym, każdorazowo uzależniona 

będzie od otrzymywanej na ten cel wysokości dotacji celowej z budżetu państwa.  

 

  §4. 1. W przypadku gdy wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc 

materialną w gminie nie będzie zaspokajała wszystkich potrzeb, przyjmuje się, 

że pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie o najniższych dochodach 

w rodzinie i spełniają w kolejności następujące kryteria: 

 - posiadają orzeczenie o niepełnosprawności; 

 - w rodzinie występuje ciężka lub długotrwała choroba; 

 - pochodzą z rodzin wielodzietnych;  

 - w rodzinie występuje bezrobocie; 

 - pochodzą z rodzin niepełnych; 

 - występuje brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej przez 

rodziców. 

 

  2. Wysokość miesięczną stypendium szkolnego ustala się indywidualnie, 

z uwzględnieniem kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 

społecznej.  

 

3. Ustala się dwie grupy wysokości stypendium: 

I grupa: jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium 

dochodowego, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80% do 200% 

kwoty wynikającej art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych. 

II grupa: jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 50% do 100% kwoty 

kryterium dochodowego, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80% 

do 150% kwoty wynikającej z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych.  
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Rozdział 3 

Formy stypendium szkolnego 

 

  §5. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie: 

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

dotyczących: 

a) kosztów podręczników, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), lektur szkolnych, 

encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, 

b) kosztów przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia na zajęcia 

wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, 

c) kosztów opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach 

edukacyjnych, 

d) kosztów opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, 

teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę, 

e) kosztów komputerów służących uczniom do celów edukacyjnych; 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, 

w tym opłat czesnego w szkołach niepublicznych; 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu podręczników, lektur 

szkolnych, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), encyklopedii, słowników, programów 

komputerowych i innych pomocy niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów 

szkolnych. 

4) inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym, służące 

nauce, rozwojowi uzdolnień oraz zainteresowań ucznia – uzgodnione i zaakceptowane przez 

organ realizujący stypendia szkolne. 

 

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych 

oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego 

lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca 

zamieszkania do szkoły lub kolegium i z powrotem. 

 

3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, 

na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty. 
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  §6. 1. Realizacja pomocy materialnej następuje w formie refundacji poniesionych 

przez wnioskodawcę kosztów (wydatków).  

 

2. Faktury, rachunki bądź inne dokumenty na podstawie których można stwierdzić 

poniesione wydatki muszą być imienne. 

 

3. W przypadku otrzymania stypendium w formie świadczenia pieniężnego 

wnioskodawca dokumentuje wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne przedstawiając 

imienne faktury rachunki bądź inne dokumenty na podstawie których można stwierdzić 

poniesione wydatki. 

 

4. Dopuszcza się możliwość przedpłaty przyznanego stypendium po uprzednim 

pisemnym zobowiązaniu i oświadczeniu wnioskodawcy, że otrzymane środki zostaną 

wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. 

 

5. W razie braku możliwości udokumentowania poniesionych wydatków w sposób 

określony w ust. 2, 3, 4 wnioskodawca może złożyć stosowne oświadczenie pod rygorem 

odpowiedzialności karnej  za składanie fałszywych zeznań o poniesieniu kosztów na cele 

edukacyjne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań.  

 

Rozdział 4 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

 

§7. Wniosek o stypendium szkolne składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Głuszycy. 

 

  §8. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia 

lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie 

z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu 

z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. 
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2. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się 

o stypendium szkolne, stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3–13 ustawy o pomocy 

społecznej. 

 

  §9. 1. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Burmistrz 

Głuszycy w drodze decyzji administracyjnych. 

 

 §10. 1. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne 

lub jednorazowo. 

 

2. Świadczenie realizowane jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany 

przez wnioskodawcę lub udzielane jest w formie pomocy rzeczowej.  

 

Rozdział 5 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

 

  §11. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, słuchaczowi kolegium 

lub wychowankowi, znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie 

z powodu zdarzenia losowego. 

 

2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia 

losowego. 

 

3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków 

zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.  

 

4. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej 

do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, nie bierze się 

pod uwagę. 

 

§12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio 

przepisy § 7–10 regulaminu. 
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