UCHWAŁA NR XXVII/181/2016
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU
z dnia 25 października 2016 r.
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Toszek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /t. j. Dz. U. z
2015 r. poz. 2156 z późn. zm./ na wniosek Burmistrza Toszka
Rada Miejska w Toszku:
§ 1. Uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Toszek, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXV/167/2016 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Toszek
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Toszku
Krzysztof Klonek
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/181/2016
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 25 października 2016 r.
REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA
UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TOSZEK
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Toszek.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2015 r. poz.
2156 z późn. zm./,
2) uczniu – należy przez to rozumieć uczniów, słuchaczy i wychowanków, o których mowa w art. 90 b ust. 3 i 4
ustawy,
3) rodzinie – należy przez to rozumieć definicję rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej /t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 753 z późn. zm./,
4) stypendium – należy przez to rozumieć stypendium szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów,
5) zasiłku – należy przez to rozumieć zasiłek szkolny o charakterze socjalnym dla uczniów,
6) organie – należy przez to rozumieć Burmistrza Toszka lub inną upoważnioną osobę.
§ 2. 1. Rodzaj świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym określa art. 90 c ust. 2
ustawy.
2. Przyznanie
pomocy
materialnej
oraz
określenie
jej
wysokości
odbywa
się
w ramach wysokości dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Toszek oraz wysokości środków własnych
przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Toszek.
Rozdział 2.
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO
§ 3. 1. Wysokość stypendium szkolnego w każdym przypadku będzie ustalana indywidualnie i uzależniona
będzie od sytuacji dochodowej ucznia oraz warunków mających wpływ na trudną sytuację materialną rodziny, a w
szczególności gdy w rodzinie występują okoliczności określone w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
2. W celu ustalenia wysokości stypendium szkolnego wprowadza się dwie grupy dochodowe:
1) I grupa - miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie nie przekracza 60% kryterium dochodowego,
2) II grupa - miesięczny dochód na jednego członka w rodzinie wynosi powyżej 60% do 100% kryterium
dochodowego.
3. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego ustala się w zależności od dochodu na osobę w rodzinie
określonego w ust 2 w następujący sposób:
1) dla I grupy – do 180% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o
świadczeniach rodzinnych,
2) dla II grupy – do 140% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o
świadczeniach rodzinnych.
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4. W
przypadkach
uzasadnionych
szczególnymi
okolicznościami,
o
których
mowa
w ust. 1, w tym między innymi występowaniem w rodzinie ucznia bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub
długotrwałej choroby, wielodzietności, braku wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizmu lub
narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, wysokość stypendium może zostać
podwyższona do 20% minimalnej wysokości stypendium szkolnego za każdą przesłankę, jednak nie więcej niż
200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.
Rozdział 3.
FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM
§ 4. 1. W zależności od potrzeb uczniów stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także zajęciach edukacyjnych
realizowanych poza szkołą, w szczególności: kursach językowych, zajęciach plastycznych, muzycznych,
informatyczno – komputerowych, logopedycznych i innych;
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zorganizowanych przez szkołę wyjść np. do instytucji kultury,
wycieczek edukacyjnych, wyjazdów śródrocznych – „zielona szkoła”;
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności: całkowitego lub częściowego pokrycia
kosztów zakupu podręczników szkolnych, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju na zajęcia
wychowania fizycznego (koszulka, spodenki sportowe, dres: bluza sportowa, spodnie sportowe, obuwie
sportowe) komputera, tabletu, laptopa, edukacyjnych programów komputerowych, sprzętu komputerowego,
oprogramowania, części do komputera, tuszu do drukarki, biurka, krzesła do biurka i innych materiałów i
przyborów edukacyjnych;
4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego
zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w art. 90b ust.
3 pkt. 1 ustawy, w tym między innymi opłat czesnego, internatu, dojazdów;
5) świadczenia pieniężnego jeżeli w sprawie zachodzą przesłanki określone w przepisie art. 90d ust. 5 ustawy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek uprawnionego można udzielić pomocy jednorazowo
na częściowe lub całkowite pokrycie przyszłych kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania do wysokości określonej w decyzji o przyznaniu stypendium, w takim wypadku koszty winny zostać
wyliczone i wykazane w terminie ustalonym w decyzji.
Rozdział 4.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM
§ 5. 1. Podstawą ubiegania się o przyznanie świadczenia pomocy materialnej
jest wniosek złożony przez wnioskodawcę w siedzibie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku
lub w sekretariatach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek;
2. Wniosek o przyznanie świadczenia o charakterze socjalnym powinien zawierać elementy, o których mowa
w art. 90n ust. 4 ustawy.
3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na wniosek:
1) rodziców albo pełnoletniego ucznia;
2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych,
kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o
systemie oświaty;
3) świadczenia
z urzędu.

pomocy

materialnej

o

charakterze

socjalnym

przyznawane

są

również

4. Pomoc materialna w formie pieniężnej realizowana jest w kasie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w
Toszku lub przelewem na wskazany rachunek bankowy rodziców, pełnoletniego ucznia lub na rachunek bankowy
podmiotu, u którego uprawniona osoba dokonała zakupu towaru lub usługi.
5. Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-5 może być realizowana poprzez zwrot
wydatków, po zaakceptowaniu przedstawionych odpowiednich rachunków, faktur bądź innych dokumentów
potwierdzających poniesienie wydatku lub przelewem na rachunek bankowy podmiotu.
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Rozdział 5.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO
§ 6. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć
dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.
2. Zasiłek przyznaje Organ oceniając indywidualnie sytuację materialną wnioskodawcy.
3. Do trybu udzielania zasiłku szkolnego stosuje się przepisy regulaminu dotyczące trybu i sposobu udzielania
stypendium.
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UZASADNIENIE

Przygotowany projekt uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w zasadniczy
sposób nie odbiega od uchwały Nr XII/126/07 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 13 listopada
2007 roku w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Toszek z późniejszymi zmianami. Zawiera ona w
szczególności nowe uregulowania w zakresie sposobu realizacji pomocy materialnej dla
uczniów, bowiem stosownie do interpretacji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
zawartej w wyroku z dnia 24 lipca 2013r. Sygn. Akt Pa 316/12, udzielenie stypendium nie
może odbywać się jedynie przez refundację poniesionych kosztów, byłoby to bowiem
niezgodne z samą istotą udzielania pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji
materialnej.
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