UCHWAŁA NR XXVI/419/2017
RADY GMINY STĘŻYCA
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1875) art. 90 f
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) Rada Gminy
Stężyca uchwala co następuje:
§ 1. W treści Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca stanowiącego załącznik do Uchwały nr XVII/259/2016 Rady Gminy
Stężyca z dnia 25 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) §2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki,
2) §5 ust.1 pkt 3 i 4 otrzymuje brzmienie:
3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych,
4. świadczenia pieniężne, jeżeli uznaje się, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa
w pkt 1 i pkt 2, a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także w formie, o której mowa w pkt 3,
nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3, jest udzielenie
stypendium w formach, o których mowa w pkt 1- 3, nie jest celowe.
3) § 12 pkt. 1, 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie:
1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. 2017r. poz. 1769 z późn. zm.).
2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium
szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3- 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym że do
dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie
oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).
3. Stypendium szkolne miesięczne nie może być niższe niż 80% i nie może przekraczać 200% 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.
2017 r. poz. 1952 z późn. zm.).
4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t. j.
Dz. U. 2017 r. poz. 195 z późn. zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stężyca
Stefan Literski
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1943 z późn. zm.): „Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o
charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów

i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów
zamieszkałych na terenie gminy;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.”

Zgodnie z art. 90 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
„1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt (burmistrz, prezydent
miasta).
Podjęcie uchwały jest podyktowane potrzebą zweryfikowania i dostosowania dotychczasowego
regulaminu uchwalonego 25 października 2016 r. uchwałą nr XVII/259/2016 Rady Gminy Stężyca
(Dz. U. z 2016 poz. 3965) do obowiązujących przepisów.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu należy uznać za
zasadne.
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