Uchwała Nr XXVIII/166/2005
Rady Gminy w Skąpem
z dnia 31 marca 2005r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skąpe
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Skąpe
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Skąpe, zwany dalej regulaminem, określa:
1. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego i formy stypendium szkolnego,
2. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
3. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§ 2. Na warunkach przewidzianych niniejszym Regulaminie stypendia szkolne są
przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy Skąpe uczniom szkół wymienionych w art. 90b
ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, gdy miesięczna wysokość dochodu, na osobę w rodzinie
ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie przekracza kwoty, o której
mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593
późn.zm.)
II. Sposób ustalania i formy stypendium szkolnego
§ 3. 1. Stypendium szkolne ustala się miesięcznie w wysokości 80% kwoty, o której mowa w
art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z
2003r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
2. Stypendium szkolne ustala się miesięcznie dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością,
ciężką lub długotrwałą chorobą w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy wymienionej w ust. 1
§ 4. Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy Skąpe w drodze decyzji w jednej lub kilku z
następujących form:
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 udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu podręczników,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych,
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za celowe.
III. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 5. 1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek uprawnionych osób bądź
z urzędu.
2. Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Udokumentowane wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do Wójta
Gminy Skąpe w sekretariacie Urzędu Gminy Skąpe lub na adres Urząd Gminy Skąpe, Skąpe
65, 66-213 Skąpe.
§ 7. 1. Stypendium szkolne realizowane jest w okresach miesięcznych.
2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 4 pkt 1 realizowane jest przez
zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych, przelewem na rachunek
bankowy podmiotu organizującego te zajęcia.
3. Stypendium szkolne określone w § 4 pkt 2 realizowane jest przez dostarczanie uczniowi za
pośrednictwem szkoły do której uczęszcza pomocy rzeczowej lub podręczników
zaakceptowanych przez szkołę lub pomocy wskazanych we wniosku o stypendium.
3. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 4 pkt 3 i 4 będzie wypłacane
w kasie Urzędu Gminy Skąpe lub w formie bezgotówkowej, na wskazany przez
wnioskodawcę rachunek bankowy.
IV. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 8. 1. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się 5% kwoty otrzymanej przez
Gminę dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:
1) pożar mieszkania, domu,
2) śmierć rodzica bądź opiekuna prawnego,
3) ciężka choroba rodzica, opiekuna prawnego lub ucznia.
4) inne zdarzenie losowe.
§ 10. Zasiłek szkolny przyznaje Wójt oceniając wpływ zdarzenia losowego na indywidualną
sytuację materialną ucznia. .
§ 11. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się do Wójta Gminy Skąpe na adres:
Urząd Gminy Skąpe 65, 66-213 Skąpe w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
V. Postanowienia końcowe
§ 12. Stypendia wypłacane będą ze środków otrzymanej przez Gminę Skąpe dotacji celowej i
do jej wysokości.
§ 13. Stypendia za miesiąc styczeń, luty, marzec 2005r. wypłacone zostaną jednorazowo po
otrzymaniu dotacji celowej.
§ 14. Zmiany regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skąpe.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Olczak

