
UCHWAŁA NR XXIX/205/2021 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 21 października 2021 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Gizałki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 90f ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 r. poz. 1327 ze 
zm.), Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Gizałki, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XI/46/2015 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 października 2015 r. 
w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla uczniów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 

 



Załącznik 

do uchwały nr XXIX/205/2021 

Rady Gminy Gizałki 

 z dnia 21.10.2021 r. 

 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Gizałki 

 

 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

 

§ 1. Regulamin określa: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, 

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego, 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

 

§ 2. Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Gminy Gizałki uczniom, 

słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 ustawy 

z  dnia 7  września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.), zwanej 

w dalszej treści regulaminu „ustawą o systemie oświaty”. 

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne, 

2) zasiłek szkolny. 

 

  

Rozdział 2. 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

 

§ 4. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 

występuje jedna lub więcej przesłanek określonych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do przyznania 

stypendium szkolnego nie może przekraczać kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.), 

weryfikowanej na podstawie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, uprawniającego do 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 

w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych 

z pomocy społecznej. 

 

 



§ 5.1 Wysokość miesięcznej kwoty stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznego 

dochodu na osobę w rodzinie ucznia i okoliczności, o których mowa w § 4  ust. 1 regulaminu  

i wynosi: 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę 

w rodzinie ucznia/słuchacza w stosunku do 

kwoty kryterium dochodowego na osobę 

w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 

ustawy o pomocy społecznej 

 

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego 

stanowiąca % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 

2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z  2020 r. 

poz. 111 ze zm.) 

do 50%  powyżej 120% do 200%  

powyżej 50% do 100%   od 80% do 120%  

 

§ 5.2 Miesięczna wysokość stypendium szkolnego podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. 

Rozdział 3. 

Formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego 

 

§ 6. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom 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, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą 

w  szczególności pokrycia kosztów: 

a) zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych, lektur szkolnych, encyklopedii, 

słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, 

b) zakupu przyborów i artykułów szkolnych, tornistrów, stroju sportowego (m.in. dres 

sportowy, bluza i spodnie sportowe, koszulka i spodenki sportowe) oraz innego 

wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,  

c) zakupu sprzętu i akcesoriów komputerowych służących uczniom do celów 

edukacyjnych, 

d) opłat za udział w zajęciach sportowych,  nauki języków obcych lub w innych 

zajęciach o charakterze edukacyjnym; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: 

podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, materiałów edukacyjnych, 

przyborów szkolnych i innych pomocy niezbędnych do procesu edukacyjnego; 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania (m. in. opłat za internat lub bursę oraz za przejazdy z miejsca 

zamieszkania do szkoły i  z  powrotem), uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy 

kolegiów pracowników służb społecznych; 

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium 

w formach, o których mowa w pkt. 1-3, nie jest możliwe, a w przypadku kolegiów nie jest 

celowe. 

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

 



Rozdział 4. 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

 

§ 7. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek: 

1) rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, 

2) dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, do którego uczęszcza uczeń. 

2. Postępowanie w przedmiocie przyznania stypendium może być również prowadzone 

z  urzędu  na podstawie art. 90n ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Gizałki, 

w  terminie od dnia 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy 

kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego oraz uczniów i słuchaczy szkół, 

w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim 

dniu lutego – do 15 lutego danego roku szkolnego. 

4. Wniosek może być złożony po upływie terminów określonych w ust. 3, musi jednak 

zawierać uzasadnienie niezachowania powyższych terminów. 

§ 8. Wnioski o pomoc materialną winny w szczególności zawierać: 

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców, 

2) miejsce zamieszkania ucznia, 

3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym 

zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 5 

ustawy o systemie oświaty, 

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

 

§ 9. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do otrzymania stypendium 

szkolnego stosuje się art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej. 

 

§   10.   Stypendium szkolne przyznaje Wójt Gminy Gizałki, który wydaje decyzje administracyjne 

na podstawie złożonych  wniosków po zaopiniowaniu ich przez Gminną Komisję Stypendialną 

powołaną przez Wójta w drodze zarządzenia.   

 

§ 11. 1. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 

pkt. 1 i 3 regulaminu, wnioskodawca jest zobowiązany do udokumentowania poniesionych 

kosztów edukacyjnych do zakończenia roku szkolnego, na który zostało przyznane stypendium. 

2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1 i 3 regulaminu 

wypłacane jest do wysokości kwot, na które wystawiono faktury lub rachunki imienne. 

3. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt  2 regulaminu, 

będzie realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim 

uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej. 

4. Stypendia szkolne przyznawane w formie pieniężnej, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 

1, 3 i 4 regulaminu, wypłacane są przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub 

gotówką, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu uczniowi - na których 

wystawiono decyzje administracyjne, przyznające stypendia. 



Rozdział 5. 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

 

§ 12.1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, słuchaczowi kolegium lub 

wychowankowi, znajdującemu się w przejściowo w trudnej sytuacji materialnej w wyniku 

wystąpienia zdarzenia losowego. 

2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są 

w szczególności: pożar, powódź, śmierć rodzica ucznia, nieszczęśliwy wypadek w rodzinie, 

nagła lub długotrwała choroba ucznia. 

3. Zasiłek może być przyznany jeden raz w stosunku do określonego zdarzenia losowego. 

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

§ 13.1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek: 

1) rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletniego ucznia, 

2) dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego, do którego uczęszcza uczeń. 

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Gizałki. 

3. Zasiłek szkolny przyznaje Wójt Gminy Gizałki, który wydaje decyzje administracyjne 

na podstawie złożonych wniosków po zaopiniowaniu ich przez Gminną Komisję Stypendialną 

powołaną przez Wójta w drodze zarządzenia.   

§ 14. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 

wydatków związanych z procesem edukacyjnym na wskazane przez wnioskodawcę konto lub 

w inny wskazany we wniosku sposób lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze 

edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.  

2. 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. 

3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków  

zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń.  

§ 15. Postępowanie w przedmiocie przyznania zasiłku szkolnego może być również 

prowadzone z urzędu na podstawie art. 90n ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 

§ 16. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się nie więcej niż 5% dotacji celowej 

otrzymanej przez Gminę w trybie art. 70 ust. 3 ustawy o finansowaniu oświaty (Dz.U. z 2020 

poz. 2029 ze zm.). 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

  

§ 17. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy o systemie 

oświaty, o pomocy społecznej i kodeksu postępowania administracyjnego. 

§ 18. Obsługą administracyjną związaną z prowadzeniem spraw wynikających z regulaminu 

zapewnia stanowisko ds. administracyjnych referatu organizacyjnego Urzędu Gminy Gizałki. 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXIX/205/2021 
Rady Gminy Gizałki 

z dnia 21 października 2021 r. 
 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Gizałki 

 

Podjęcie nowej uchwały jest podyktowane potrzebą zweryfikowania dotychczasowego regulaminu 
uchwalonego 21 października 2015 roku. 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Gizałki uchwalony jest na podstawie upoważnienia zawartego w art. 90f ustawy z dnia 7 września 
1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). W przepisie tym wskazuje się, że rada gminy 
określi tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, jednakże w tym zakresie zawiera odpowiednie 
regulacje. Zgodnie z art. 90m ustawy o systemie oświaty, świadczenia pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym przyznawane są przez wójta (burmistrza lub prezydenta). 

W przedłożonym projekcie Regulaminu proponuje się wprowadzenie zmian: aktów prawnych na obecnie 
obowiązujące, nazewnictwa na wynikające z przepisów prawnych, jednostki prowadzącej obsługę 
kancelaryjną pomocy materialnej oraz wielkości dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej przez Gminę 
z przeznaczeniem na zasiłki szkolne z 1% na nie więcej niż 5%, zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty. 

  
 Przewodniczący Rady 

 
  

Roman Rojewski 
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