UCHWAŁA NR IX/98/2019
RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Proszowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1457 z późn. zm.), Rada Miejska w Proszowicach uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Proszowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Proszowicach Nr XXXII/234/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Proszowice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2013 r., Nr 4427).
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Proszowice.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Proszowicach
mgr Krzysztof Wojtusik
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Załącznik do uchwały Nr IX/98/2019
Rady Miejskiej w Proszowicach
z dnia 6 sierpnia 2019 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Proszowice
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.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.);
2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.);
3) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.);
4) szkole/ośrodku/kolegium – należy przez to rozumieć instytucje, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy
o systemie oświaty;
5) rodzinie – oznacza to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej;
6) uczniu/słuchaczu/wychowanku – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy
o systemie oświaty;
7) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu w przeliczeniu na osobę
w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
§ 3.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 4.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Proszowice spełniający kryteria,
o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
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§ 5.
1. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, określa
art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.
2. Wysokość stypendium szkolnego uzależnia się od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, który może
wynosić:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego
miesiąc złożenia wniosku (w zł)

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego,
zgodnie z art. 90d ust. 9 ustawy o systemie
oświaty

do 250 zł

80%-200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy o świadczeniach rodzinnych
od 250 zł do 350 zł
80%-170% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy o świadczeniach rodzinnych
80%-140% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
od 350 zł do górnej granicy kryterium
ustawy o świadczeniach rodzinnych
dochodowego
Rozdział 3.
Formy stypendium szkolnego
§ 6.
1. Stypendium szkolne przyznawane jest w następujących 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 udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą – w szczególności zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, zajęcia
informatyczne, techniczne, przedmiotowe, artystyczne, sportowe lub turystyczno - krajoznawcze organizowane
m.in. przez szkoły i placówki oświatowe, wycieczki szkolne, szkoły i ogniska muzyczne, dodatkowa nauka
języków obcych, basen;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i pomocy
edukacyjnych, sprzętu komputerowego, multimedialnych programów edukacyjnych, niezbędnych pomocy
naukowych, stroju i obuwia gimnastycznego (sportowego), przyborów szkolnych, tornistrów, sprzętu
muzycznego, krzesła do biurka, biurka, lampki na biurko;
3) uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów w formie całkowitego lub częściowego
pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w szczególności kosztów
dojazdu do szkoły, kosztów zakwaterowania i wyżywienia, czesnego za naukę w szkole,
4) świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach równocześnie.
3. W przypadku przyznania stypendium w formie refundacji poniesionych kosztów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1-3, wypłata stypendium dokonywana jest w formie pieniężnej na podstawie złożonych faktur,
rachunków lub innych dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatku w okresie, na który
stypendium zostało przyznane.
4. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 2 tego paragrafu może być również
realizowane poprzez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym, pełnoletnim uczniom), za
pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej.
Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 7.
1. Wniosek o stypendium szkolne składa się do Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice za pośrednictwem
Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach w terminach:
1) do dnia 15 września danego roku szkolnego;
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2) do dnia 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb
społecznych;
3) do dnia 15 lutego danego roku szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego.
2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po terminie
z ust. 1.
3. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:
1) rodziców albo pełnoletniego ucznia;
2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka;
3) z urzędu.
§ 8.
1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-3 będą przekazywane
w następujący sposób:
1) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez rodzica/prawnego opiekuna lub
pełnoletniego ucznia na podstawie przedłożonych oryginałów (w uzasadnionych przypadkach kopii) faktur lub
rachunków, poprzez przelew na rachunek bankowy wnioskodawcy lub czek gotówkowy;
2) w formie pomocy rzeczowej – opłacane przez Centrum Obsługi Oświaty.
2. Stypendium szkolne przyznaje się na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym
roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż
1 miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.
3. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:
1) do dnia 31 grudnia – za okres od września do grudnia danego roku szkolnego;
2) do 30 czerwca – za okres od stycznia do czerwca danego roku szkolnego.
4. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie decyzji administracyjnej.
Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 9.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w ciężkiej sytuacji materialnej
z powodu wystąpienia zdarzenia losowego.
§ 10.
Zasiłek szkolny przyznaje się w formie decyzji administracyjnej na wniosek osoby uprawnionej, złożony
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.
§ 11.
Wystąpienie zdarzenia losowego uprawniającego do otrzymania zasiłku szkolnego należy udokumentować.
§ 12.
1. Zasiłek szkolny może być przyznany 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,
niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany jednorazowo w stosunku do określonego zdarzenia losowego.
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§ 13.
Wysokość zasiłku szkolnego jednorazowo nie może przekroczyć kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty,
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
§ 14.
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się do Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice za
pośrednictwem Centrum Obsługi Oświaty w Proszowicach.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 15.
Uczeń traci prawo do otrzymania stypendium szkolnego, jeżeli przerwał naukę, został skreślony z listy uczniów
lub ustały przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium szkolnego.
§ 16.
Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ przyznający stypendium szkolne o ustaniu
przyczyn, które stanowiły podstawę udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 17.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie
oświaty, przepisy ustawy o pomocy społecznej oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
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Uzasadnienie
Mając na względzie zmieniające się przepisy ustaw (o systemie oświaty oraz pomocy społecznej) zasadne
jest uchwalenie nowego regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Przede wszystkim niniejszy projekt precyzuje katalog wydatków związanych bezpośrednio z procesem
edukacyjnym uczniów, kwalifikujących się do refundacji w ramach stypendium szkolnego. Druga istotna
zmiana to wprowadzenie tzw. progów dochodowych, czyli przyznanie kwoty stypenium szkolnego w zależności
od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Doprecyzowanie zapisów regulaminu ma również na celu
usunięcie regulacji, które znajdują się w ustawie o systemie oświaty - nie ma więc potrzeby ich powielania.
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