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UCHWAŁA NR XXIII/125/2020
RADY GMINY KRZYWDA
z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Krzywda
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 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 2019 r. poz. 1481), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Krzywda, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/299/2018 Rady Gminy Krzywda z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Krzywda (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz.3564).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzywda.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Cięciara
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/125/2020
Rady Gminy Krzywda
z dnia 30 marca 2020 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Krzywda
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Krzywda określa sposób ustalania wysokości, 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. 90 b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
zwanej dalej „ustawą".
§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1. stypendium szkolne,
2. zasiłek szkolny.
Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 4. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na
osobę w rodzinie 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. 2019 poz. 1507), zwaną dalej „ustawą o pomocy społecznej” – kryterium
dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
§ 5. 1. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń, miesięczną wysokość
stypendium na dany rok szkolny ustala się w następujący sposób:
1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 140,99 zł. netto – od 150% do 200%
kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 141 do 201 zł. netto – od 90% do
130% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych
3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 201 zł. netto lecz
nie przekraczającej kwoty, o której mowa a art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty – od 80% do 100%
kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.
2. W przypadku gdy w rodzinie występują okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy
o systemie oświaty, miesięczna wysokość stypendium szkolnego ulega podwyższeniu o 5%.
Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego
§ 6. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia 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:
a.zakupu podręczników, zeszytów ćwiczeń, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek
pomocniczych rozwijające zainteresowania ucznia,

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

–3–

Poz. 2207

b.zakupu tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych i innych, map, globusów i inne publikacje
o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe,
c.zakupu plecaka szkolnego (tornistra) – 1 szt. na rok szkolny,
d.zakupu kapci lub tenisówek, obuwia sportowego na lekcje wychowania fizycznego (nie więcej niż
2 pary na rok szkolny),
e.zakupu stroju sportowego na lekcje wychowania fizycznego (koszulka gimnastyczna, spodenki
sportowe, spodnie sportowe w tym leginsy, bluza sportowa lub dres – nie więcej niż po 3 szt., na semestr),
f.zakupu stroju szkolnego galowego zgodnego ze statutem szkoły – po 1 sztuce na rok szkolny,
g.zakupu ubrania wymaganego przez szkoły do udziału w zajęciach praktycznej nauki zawodu –
1 komplet na rok szkolny,
h.zakupu przyborów i materiałów do nauki zawodu,
i.zakupu artykułów szkolnych, materiałów do zajęć plastycznych i technicznych oraz innych materiałów
związanych ze specyfiką szkół,
j.zakupu sprzętu komputerowego: komputera, laptopa, tabletu, czytnika e-book po - 1 szt. na okres nauki,
k.zakupu oprogramowania systemowego, części do komputera, płyt CD (max. 10 na dany rok szkolny),
pendrive (1 na dany rok szkolny),
l.zakupu drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego (po 1 szt. na okres nauki), papieru i tuszu do
drukarki,
m.zakupu instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz dla uczniów uczestniczących
w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych,
n.zakupu biurka szkolnego, krzesła do biurka – po 1 szt. na okres nauki;
o.opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych: zajęć
sportowych, wyrównawczych, muzycznych, komputerowych, sportowych,
p.opłat za udział w wycieczkach szkolnych w ramach tzw. „zielonych szkół” i tematycznych (wyjazdy do
kina, teatru, muzeum i inne),
q.kosztów udziału w zajęciach na basenie, zakup stroju kąpielowego, czepka, klapek, okularów
pływackich.
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur
szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania, w tym kosztów przejazdu na trasie dom – szkoła i z powrotem środkami komunikacji zbiorowej,
zakwaterowania w bursie, internacie lub stancji oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie uczniom
szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie
oświaty.
4. Świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
§ 7. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub wielu formach jednocześnie oraz jeżeli forma
stypendium tego wymaga, wypłacone w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo.
§ 8. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 i ust. 3 będzie przekazywane
rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów
poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat, na podstawie oryginałów imiennych faktur VAT,
imiennych rachunków, biletów imiennych miesięcznych, kwitariuszy i dowodów wpłat KP dotyczących
dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.
2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. p regulaminu wymaga
przedstawienia kopii zbiorczych faktur potwierdzonych przez dyrektora szkoły z określeniem kosztu jaki
poniósł uczeń lub pisemnego zaświadczenia dyrektora szkoły z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
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3. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 lit. f regulaminu wymaga pisemnego
potwierdzenia dyrektora szkoły, że strój galowy spełnia wymogi określone w statucie szkoły.
4. Wydatki związane z zakupem używanych podręczników szkolnych będą refundowane na podstawie
umowy kupna – sprzedaży.
5. Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w danym roku szkolnym, na który osoby, o których
mowa w art. 90 n ust. 2 ustawy o systemie oświaty wnioskują o przyznanie stypendium
6. Dokumenty za miesiące lipiec, sierpień, będą uwzględniane do rozliczenia stypendium przyznanego od
września kolejnego roku szkolnego.
7. Rachunki, faktury i inne dowody księgowe potwierdzające poniesione koszty mogą być refundowane
tylko wówczas, gdy są wystawione zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1-5 oraz na odwrocie są opisane
co do zasadności poniesionych kosztów oraz podpisane przez wnioskodawcę. Dokumenty te nie mogą budzić
żadnych wątpliwości pod względem ich rzetelności, oryginalności oraz poprawności merytorycznej.
W sytuacjach wątpliwych Organ może wnosić o przedłożenie dodatkowych dokumentów potwierdzających
zasadność poniesionych kosztów.
8. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium w formie
pokrycia kosztów, o których mowa w § 8 ust. 1-3 regulaminu, Organ wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji
przyznającej stypendium, w trybie art. 162 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego.
Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 9. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie.
§ 10. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne
stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.
§ 11. 1. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa jego przyznawania Wójt Gminy Krzywda
w drodze decyzji administracyjnej.
2. Postępowanie o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego w imieniu wójta na
podstawie upoważnienia rady gminy prowadzi kierownik ośrodka pomocy społecznej.
3. W decyzji przyznającej stypendium szkolne określa się w szczególności formę stypendium, okres
pobierania, miesięczną wysokość stypendium, terminy wypłaty oraz sposób i termin rozliczenia.
§ 12. 1. Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w § 6 ust. 1, ust. 3-4
regulaminu, zostaną wypłacone wnioskodawcy przelewem na wskazany we wniosku numer konta lub gotówką.
2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 6 ust. 2 będzie realizowane przez zakup
przedmiotów pomocy rzeczowej i przekazanie ich za pokwitowaniem do rąk własnych uczniom, rodzicom lub
opiekunom prawnym.
Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 13. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego, w szczególności
klęski żywiołowej, nagłej lub długotrwałej choroby ucznia, śmierci rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
3. 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 szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
4. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego
i sytuację materialną rodziny ucznia indywidualnie.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 11
ust. 1 oraz § 12 regulaminu.

