
UCHWAŁA NR XXV/146/12
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka. 

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie Obwieszczenia Rady Gminy Somianka z dnia 31 
sierpnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka, w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Obwieszczenie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Somianka oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Somianka. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Jan Rakowski
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Załącznik do 
Uchwały Nr XXV/146/12 
Rady Gminy Somianka 
z dnia 31 sierpnia 2012 r. 

 
 

Obwieszczenie 
Rady Gminy Somianka 

z dnia 31 sierpnia 2012 r. 
 
 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w s prawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjaln ym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Somianka 
 
 
 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r.  
Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego 
obwieszczenia jednolity tekst uchwały z dnia 21 kwietnia 2005 r. Nr XXV/142/2005 
Rady Gminy Somianka w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka 
(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2005 r. Nr 104, poz. 2918)  
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

 

1) uchwałą Nr XXXIX/197/09 Rady Gminy Somianka z dnia 30 października 2009 r.  
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXV/142/2005 Rady Gminy Somianka 
z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka 
(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2009 r. Nr 194, poz. 5375),  

2) uchwałą Nr XIV/79/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października  
2011 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXV/142/2005 Rady Gminy 
Somianka z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Somianka (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2011 r. Nr 219, 
poz. 6651).  
 

 
 
Przewodniczący 

       Rady Gminy 
 
    Krzysztof Jan Rakowski 
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Załącznik 
do Obwieszczenia 
Rady Gminy Somianka 
z dnia 31 sierpnia 2012 r. 

 
 

Uchwała Rady Gminy Somianka 

z dnia 21 kwietnia 2005 r. 

w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka 

 

 

REGULAMIN  

udzielania pomocy materialnej o charakterze  
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gmin y Somianka 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Somianka,  
2) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U.  
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) zamieszkałe na terenie Gminy 
Somianka, 

3) ustawie o pomocy społecznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami)1, 

4) ustawie o świadczeniach rodzinnych – rozumie się przez to ustawę z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255  
z późniejszymi zmianami)2, 

5) ustawie o systemie oświaty – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września  
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572  
z późniejszymi zmianami). 

 

II. STYPENDIUM SZKOLNE 

§ 2 

1. Wysokość stypendium w skali roku szkolnego ustala się jako sumę kwoty 
określonej w ust. 2 i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie z tytułu 
okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.  

2. Wysokość stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów. Jeżeli 
dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi do 100 % kwoty, o której mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej – miesięczne stypendium ustala  
się w wysokości od 80 % do 178 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 
ustawy o świadczeniach rodzinnych.3 

3. Ustala się miesięczną maksymalną kwotę indywidualnego uzupełnienia kwoty 
stypendium z tytułu sytuacji rodzinnej ucznia, o której mowa w ust. 1 w wysokości 
do 20,00 zł.4 

                                                 
1 Ogłoszono jednolity tekst ustawy (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). 
2 Ogłoszono jednolity tekst ustawy (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). 
3 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 Uchwały Nr XIV/79/11 Rady Gminy Somianka z dnia 31 października 2011 r. w sprawie 
zmiany załącznika do uchwały nr XXV/142/2005 Rady Gminy Somianka z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka (Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2011 r. Nr 219, poz. 6651), która weszła w życie z dniem 14 grudnia 2011 r. 
4 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: KJRHA-WFUJI-ALZKZ-HVUBY-UNAVP. Podpisany Strona 3



 3 
§ 3 

W przypadku, gdy liczba chętnych do otrzymania stypendium i zasiłku szkolnego jest 
większa, pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach. 
 

§ 4 

Stypendium szkolne udziela się w następujących formach: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania – w 
szczególności udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych 
przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, takich jak wyjazdy do teatru, 
wyjazdy na zielone szkoły, wyjazdy na wycieczki szkolne itp. 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 
realizowanych poza szkołą – w szczególności nauki języków obcych, zajęć 
muzycznych, komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych.  

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

- podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do 
realizacji procesu dydaktycznego, 

- przyborów szkolnych, w tym tornistrów, plecaków, zeszytów i innych materiałów 
piśmiennych, 

- stroju sportowego, koniecznego do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach 
sportowych. 

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki 
poza miejscem zamieszkania – w odniesieniu do uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów wymienionych w art. 90 d ust. 4 
ustawy o systemie oświaty. 

5) świadczenia pieniężnego – w przypadku, gdy udzielenie stypendium w formach 
określonych w punktach od 1 do 4 nie jest możliwe, bądź nie jest celowe. 

 

§ 5 

1. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 4 pkt 1 realizowane 
jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia 
edukacyjne, po otrzymaniu potwierdzenia uczestniczenia w takich zajęciach. 

2. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 4 pkt 2 realizowane 
jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne 
lub poprzez zwrot uprzednio zrealizowanych wydatków, po przedstawieniu 
odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki. Zwrot dokonywany 
jest osobiście w kasie banku prowadzącego obsługę Gminy lub przelewem na 
rachunek bankowy.5 

3. Stypendium szkolne przyznawane w formach, o których mowa w § 4 pkt 3 i 4 
realizowane jest poprzez zwrot uprzednio zrealizowanych wydatków,  
po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki. 
Zwrot dokonywany jest osobiście w kasie banku prowadzącego obsługę Gminy  
lub przelewem na rachunek bankowy.6 

4. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej może być realizowane 
poprzez dostarczenie uczniom – za pośrednictwem szkół – książek  
i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane 
przez szkoły. 

                                                 
5 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 Uchwały Nr XXXIX/197/09 Rady Gminy Somianka z dnia 30 października 2009 r. w 
sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXV/142/2005 Rady Gminy Somianka z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Somianka (Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2009 r. Nr 194, poz. 5375), która weszła w życie z dniem 14 grudnia 2009 r. 
6 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 5. 
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§ 6 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego określa Wójt w drodze 
zarządzenia. 
 

§ 7 

1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina 
korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej lub zasiłku rodzinnego 
wypłacanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej – zamiast zaświadczenia  
o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej i wysokości zasiłku rodzinnego – 
dopuszcza się wpisanie we wniosku przez uprawnionego pracownika Ośrodka 
wysokości wypłacanych świadczeń, z wyszczególnieniem ich rodzaju, podpisem 
uprawnionego pracownika Ośrodka i pieczątką Ośrodka. 

2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina 
uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego, położonego na terenie Gminy 
Somianka – zamiast nakazu płatniczego lub zaświadczenia o powierzchni 
przeliczeniowej – dopuszcza się wpisanie we wniosku powierzchni hektarów 
przeliczeniowych gospodarstwa, z podpisem uprawnionego pracownika Referatu 
Finansów Urzędu Gminy w Somiance i imienną pieczątką. 

 
III. ZASIŁEK SZKOLNY 

§ 8 

Przy udzielaniu zasiłku szkolnego odpowiednie zastosowanie mają § 4 i 5 niniejszego 
Regulaminu. 

 

§ 97 

1. Zasiłek szkolny może być przyznany z urzędu lub na wniosek określający,  
w szczególności zdarzenie losowe będące przyczyną ubiegania się o zasiłek.  

2. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Wójt, kierując się indywidualną oceną 
skutków zdarzenia losowego (w szczególności: pożaru, powodzi, nagłej śmierci lub 
choroby członka rodziny, na którego utrzymaniu pozostawała osoba uprawniona 
do otrzymania zasiłku szkolnego).  
 

§ 10 

Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego określa Wójt w drodze zarządzenia. 
 
 
 

Przewodniczący 
       Rady Gminy 
 
    Krzysztof Jan Rakowski 

 

 
 
 
 

                                                 
7 W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 5. 
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