UCHWAŁA NR XIII/86/19
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Dobiegniew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.) – Rada Miejska w Dobiegniewie uchwala co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Dobiegniew, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Określa się katalog wydatków kwalifikowanych uwzględnianych przy rozliczaniu stypendium
szkolnego stanowiący załącznik nr 2.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/146/2012 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja
2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
mieszkającym na terenie Gminy Dobiegniew (Dz. U. Województwa Lubuskiego z dnia 12 lipca
2012 r. poz. 1416).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/86/19
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 28 października 2019 r.
REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Dobiegniew

Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie.
§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom
szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481), zwanej dalej „ustawą”.
§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1. stypendium szkolne,
2. zasiłek szkolny.
§ 4. Pomoc materialna dla uczniów i słuchaczy określona w Regulaminie finansowana jest
z budżetu państwa w ramach dotacji przyznawanej na ten cel.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 5. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie 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.
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2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeśli miesięczna wysokość
dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507) weryfikowanej
w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej” – kryterium
dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
§ 6. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2220 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych” – kwota zasiłku
rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – i nie może
przekraczać 200% tej kwoty.
§ 7. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż
10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb
społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Rozdział 3.
Formy stypendium szkolnego
§ 8. 1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych
prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan
i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących
w szczególności:
a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, programów
komputerowych i innych pomocy edukacyjnych;
b) zakupu przyborów, artykułów i pomocy szkolnych, tornistra, torby szkolnej;
c) zakupu stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego, stroju galowego oraz
innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę;
d) zakupu biurka, krzesła do biurka, lampki na biurko oraz innych akcesoriów niezbędnych do nauki
w domu;
e) zakupu komputera, innych urządzeń i akcesoriów do komputera oraz pokrycia kosztów abonamentu
internetowego;
f) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych, kursach komputerowych, zajęciach sportowych,
gimnastyki korekcyjnej oraz innych zajęciach edukacyjnych;
g) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych
imprezach organizowanych przez szkołę.
2. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników,
słowników, lektur szkolnych, atlasów, encyklopedii, przyborów i artykułów szkolnych, tornistra,
torby szkolnej i innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej.
3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym opłat za
internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.
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4. Świadczenie pieniężne w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

§ 9. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 8 ust. 1 regulaminu będzie
przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub
całkowita refundacja kosztów, poniesionych zakupów i opłat,
3. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 8 ust. 2 regulaminu, będzie
realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), za
pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.
Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 10. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku
szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego.
2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony
po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie Centrum Usług
Wspólnych, ul. Gdańska 8, 66-520 Dobiegniew zwanym dalej „CUW”.
§ 11. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia, lub
oświadczenia umożliwiające określenie wysokości dochodów netto członków rodziny
zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku
utraty dochodu należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia umożliwiające określenie wysokości
dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem z miesiąca, w którym
wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej.
§ 12. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Burmistrz Dobiegniewa
w drodze decyzji administracyjnej.
§ 13. 1. Stypendium szkolne przyznane w formie pieniężnej, o którym mowa w regulaminie
wypłacane są w kasie CUW lub przelewem bankowym na wskazany przez rodzica rachunek bankowy
- rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi – na których wystawiono
decyzje administracyjne przyznające stypendium szkolne a w uzasadnionych przypadkach osobom
upoważnionym przez wnioskodawcę.
2. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej,
8 ust. 2 regulaminu, realizowane będą poprzez wydanie rzeczy w CUW.
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Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 14. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi)
znajdującemu 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. Zasiłek szkolny może być przyznawany 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 otrzymanego stypendium
szkolnego.
4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej
pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych –
wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia.
5. Nie bierze się pod uwagę miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia
uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w § 5 ust. 2 regulaminu,
6. O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek złożony w sekretariacie CUW, w terminie
nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie
zasiłku.
§ 15. Od decyzji o przyznaniu lub odmowie pomocy materialnej służy odwołanie.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/86/19
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 28 października 2019 r.
Katalog wydatków kwalifikowanych uwzględnianych przy rozliczeniu stypendium:
1. zakup podręczników tj.: podręczniki (do klasy, do której uczeń uczęszcza), lektury, książki
rozwijające zainteresowania ucznia, książki do nauki języka obcego, słowniki, atlasy, encyklopedie,
2. tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne
publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe,
3. tornister, plecak szkolny (maksymalnie 1 na semestr),
4. obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego (maksymalnie 3 pary na semestr),
5. strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego 1 raz na semestr (3x koszulka sportowa, 2x
spodenki sportowe, 2x spodnie sportowe,2x bluzy sportowe, 2x dresy ),
6. ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową) - komplet,
7. mundurek szkolny,
8. artykuły szkolne: piórnik, zeszyty, flamastry, mazaki, markery, kredki, ołówki, pędzle, farby,
bloki, klej, papier kolorowy, długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma
klejąca, papier milimetrowy, atramenty, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina,
kalkulator oraz inne materiały związane ze specyfiką szkół,
9. okulary korekcyjne (z odpowiednim zaświadczeniem od lekarza okulisty),
10. drukarka (raz na 3 lata), papier do drukarki,
11. tusz/toner do drukarki (maksymalnie 2 razy na semestr),
12. komputer (PC, laptop, netbook, tablet) – nie częściej niż okres obowiązywania gwarancji,
oprogramowanie systemowe, nośniki danych, monitor, myszka, klawiatura, dysk twardy, koszt
naprawy komputera nie przekraczający 50 % ceny nowej jednostki,
13. biurko, krzesło do biurka, lampka na biurko: raz na 3 lata;
14. płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym, czesne za naukę
w szkole, korepetycje, kursy
nauki języków obcych, informatyczno-komputerowe, zajęcia
logopedyczne, korekcyjno – rekompensacyjne, opłaty za zajęcia prowadzone w klubach sportowych,
na basenie, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, itp.
15. koszty pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczki
o charakterze edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina, opery, muzeum, teatru,
16. koszty zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, koszty podróży do i ze szkoły poza
miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej, posiłki w stołówce szkoły i internacie,
opłaty czesnego za naukę ( nie dotyczy szkół podst. i gimnazjalnych)
17. instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry,
18. sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu,
Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie
następujących dokumentów:
·faktur VAT,
·imiennych rachunków,

Id: 4A3FE026-C286-4C04-8C73-ADBC8BDCB862. Podpisany

Strona 6 z 8

·imiennych biletów miesięcznych,
·dowodów wpłaty,
·wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru
itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę
z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
Powyższe dokumenty powinny m.in. zawierać:
·nazwę wystawcy,
·datę wystawienia/sprzedaży,
·numer dokumentu,
·imię i nazwisko nabywcy (wnioskodawcy),
·pełną nazwę przedmiotu podlegającego refundacji – istotne jest, by np. plecak, obuwie,
spodenki itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. W przypadku gdy zakupiony towar
nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze/rachunku, to na odwrocie może
potwierdzić ten fakt sprzedawca umieszczając pieczęć, opis i czytelny podpis.
Nie mogą stanowić pomocy o charakterze edukacyjnym zakupy codziennej odzieży i obuwia
umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły np.: kurtki sportowe, rajstopy, skarpety,
bielizna osobista, swetry, czapki, ponieważ udzielanie pomocy w tych formach należy do zadań
z zakresu pomocy społecznej.
W przypadku kiedy poniesione wydatki przewyższą kwotę przyznanego stypendium, zwrot
poniesionych kosztów nastąpi tylko do wysokości świadczenia wynikającego z decyzji.
W sytuacji, kiedy faktycznie poniesione wydatki będą niższe od wysokości udzielonego
stypendium - wynikającego z decyzji administracyjnej, zwrot poniesionych wydatków nastąpi do
wysokości poniesionych kosztów.
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UZASADNIENIE
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Dobiegniew uchwalony jest na podstawie przepisu art. 90f ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481). Zgodnie z tym
przepisem Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów na terenie naszej Gminy przyjęty
został Uchwałą Nr XXVI/146/2012 Rady Gminy Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 maja 2012 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
mieszkającym na terenie Gminy Dobiegniew.
W toku przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendiów i zasiłków
szkolnych), zdobytym już doświadczeniem a także celem usprawnienia realizacji tego zadania oraz
zmianą przepisów, zaistniała konieczność zmiany zapisów regulaminu,.
Nowy regulamin będzie obowiązywał od nowego okresu przyjmowania wniosków. W związku z
tym, iż regulamin nie był nowelizowany, a także ze względu na uproszczenie niektórych jego
zapisów, wydaje się konieczne uchylenie poprzedniej uchwały celem ułatwienia interpretacji
zapisów tego regulaminu osobom zainteresowanym.
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