
Uchwała Nr XXXIX/312/2018
Rady Gminy Ostróda

z dnia 23 marca 2018 r.

w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Ostróda''

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

z 2017 r. poz 219 z późn. zm) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/155/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2005 r. 
Nr 54, poz. 753).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski
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                                                                                                    Załącznik do uchwały Nr XXXIX/312/2018
                                                                                                    Rady Gminy Ostróda
                                                                                                    z dnia 23 marca 2018 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Ostróda

§ 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanej dalej pomocą materialną, są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, 
o której mowa art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1769 z późn. zm),

2) kwocie zasiłku rodzinnego - należy 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. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm),

3) szkole - należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych,

4) kolegium - należy przez to rozumieć publiczne kolegia, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 oraz 
ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.z 2017 r. poz 219 z późn. zm) 
zwanej dalej ustawą o systemie oświaty,

5) ośrodku - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa 
w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, umożliwiające dzieciom i młodzieży, realizacją obowiązku 
szkolnego.

3. Kryterium dochodowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 jest ustalane na zasadach określonych 
w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).

I.            Uprawnieni do otrzymania pomocy materialnej

§ 2. 1. Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Ostróda:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla 
dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- zwanymi dalej ,,uprawnionymi’’.

2. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również uczniom szkół 
niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki.

II.            Warunki otrzymania pomocy materialnej

§ 3. 1. Pomoc materialną może otrzymać uprawniony znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest 
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

2. Za trudną sytuację materialną, o której mowa w ust.1 uważa się sytuację, gdy miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego.
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§ 4. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane 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.

2. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym, 
że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności 
kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

§ 5. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uprawnionemu, który otrzymuje inne stypendium o charakterze 
socjalnym za środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uprawniony, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może 
otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze 
środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy 
kolegiów - osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

§ 6. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uprawnionemu znajdującemu się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

1) pożaru, wypadku,

2) nagłej, długotrwałej choroby w rodzinie (w szczególności choroby uprawnionego),

3) śmierci członka rodziny lub opiekunów uprawnionego,

4) innych, uzasadnionych okolicznościach, utrudniających prawidłowe funkcjonowanie rodziny lub 
utrudniających naukę uprawnionego.

2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

III.            Formy pomocy materialnej

§ 7. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uprawnionym 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,

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza 
szkołą tj. wyjazdy do kina, teatru, na basen, wycieczki szkolne, zielone szkoły,

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, stroju 
i obuwia sportowego, dofinansowania do zakupu pomocy edukacyjnych, sprzętu komputerowego, 
abonamentu internetowego, okularów korekcyjnych, itp.

2. Stypendium szkolne może być udzielone uprawnionym uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz 
słuchaczom kolegiów, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych 
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, tj. zakwaterowania w bursie, internacie, dojazdu do szkół 
środkami komunikacji publicznej.

3. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt uzna, że 
udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest możliwe albo nie jest celowe.

4. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 8. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego i nie może 
przekraczać miesięcznie 200% tej kwoty.

§ 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub 
kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność 
kwoty zasiłku rodzinnego.

IV.            Tryb i sposób przyznawania świadczeń pomocy materialnej

§ 10. 1. Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek:
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1) rodziców ucznia albo na wniosek pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora 
szkoły, kolegium lub ośrodka,

2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.

2. Świadczenia pomocy materialnej mogą być przyznawane również z urzędu.

§ 11. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej zawierać powinien w szczególności:

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców,

2) miejsce zamieszkania ucznia,

3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie o wysokości 
dochodów, z zastrzeżeniem ust.2,

4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów 
przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

4. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po 
upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.

5. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej uprawniony powinien złożyć w Urzędzie Gminy Ostróda.

§ 12. 1. Pomoc materialna przyznana w formie pieniężnej, po przedstawieniu oryginalnych faktur
i rachunków, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku lub w kasie Urzędu 
Gminy Ostróda.

2. Pomoc materialna przyznana, w innej formie niż podana w ust.1, realizowana jest w sposób określony 
w decyzji.
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