
UCHWAŁA NR XI N/48/15
RADY GMINY SOMIANKA

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie 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 2013 r. poz. 
594, z późn. zm.) oraz art. 90 f i 90 r ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy szkolnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Somianka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Pomoc socjalną przyznaje wójt ze środków finansowych przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy.

2. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się 5 % kwoty dotacji celowej otrzymanej z budżetu 
państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 3. Traci moc Uchwała 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 (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 6704).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy

Leszek Roman Kozon
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Załącznik 
do Uchwały Rady Gminy Somianka 
Nr XIN/48/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. 

 
 

REGULAMIN  

udzielania pomocy materialnej o charakterze  
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 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 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,  
z późn. zm.) 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. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.); 

4) ustawie o świadczeniach rodzinnych – rozumie się przez to ustawę z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114); 

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

 
II. STYPENDIUM SZKOLNE 

§ 2 

1. Wysokość stypendium 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 181 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 
ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

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. 
 

§ 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 tym udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych 
przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, takich jak wyjazdy do kina, teatru, 
na basen, na wycieczki szkolne, na zielone szkoły itp. 
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2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 
realizowanych poza szkołą – w tym nauki języków obcych, zajęć muzycznych, 
informatycznych, sportowych, zajęć na basenie i innych rozwijających wiedzę  
i zainteresowania uczniów.  

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

a) podręczników (nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych), 
lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji 
procesu dydaktycznego, tablic przedmiotowych, edukacyjnych programów 
komputerowych; 

b) przyborów szkolnych, w tym tornistrów, plecaków, piórnika, kalkulatora, 
zeszytów oraz innych artykułów i przyborów szkolnych; 

c) sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, urządzeń 
peryferyjnych do komputera (np. monitora, drukarki, skanera, urządzenia 
wielofunkcyjnego, głośników, modemu, routera, pendrive), tuszy i tonerów do 
drukarek, papieru do drukarek; 

d) stroju sportowego, koniecznego do udziału w szkolnych i dodatkowych 
zajęciach sportowych; 

e) stroju galowego, obowiązującego zgodnie z wymaganiami szkoły (jeden 
komplet na rok szkolny); 

f) niezbędnego wyposażenia miejsca do nauki w domu: biurko, krzesło, lampka 
do biurka; 

g) przyrządów i odzieży niezbędnych do udziału w zajęciach praktycznych 
realizowanych w szkołach o profilu zawodowym; 

h) jednolitego stroju, którego noszenie w szkole jest obowiązkowe;  

i) innych pomocy niezbędnych do nauki lub udziału w dodatkowych zajęciach 
edukacyjnych np. instrumentów muzycznych; 

j) pokrycie kosztów abonamentu internetowego, nie odliczonego w PIT. 
 

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, w tym pokrycie kosztów: 

a) zakwaterowania (bursa, internat, kwatera prywatna); 

b) dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej. 

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 formach, o której mowa w § 4 pkt 1 do 4 
realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu realizującego usługę 
lub poprzez zwrot uprzednio zrealizowanych wydatków, po przedstawieniu 
dokumentów, potwierdzających poniesione wydatki, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2. 

2. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym może być realizowane poprzez dostarczenie uczniom – za 
pośrednictwem szkół – książek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone 
przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły. 
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§ 6 

1. W przypadku poniesienia wydatków na cele określone w § 4 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. j 
– dokumenty potwierdzające wydatki – mogą być wystawione z datą od 1 września 
2015 r. danego roku szkolnego.  

2. W przypadku poniesienia wydatków na cele określone w § 4 pkt 3 lit. a do i – 
dokumenty potwierdzające wydatki – mogą być wystawione z datą od 1 lipca  
2015 r. i dotyczyć kolejnego roku szkolnego.  

3. W przypadku poniesienia wydatków na cele określone w § 4 pkt 4 – dokumenty 
potwierdzające wydatki – mogą być wystawione z datą od 1 sierpnia  
2015 r. i dotyczyć kolejnego roku szkolnego.  
 

§ 7 

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

§ 8 

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 oraz z datą  
i 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 tylko na terenie Gminy 
Somianka – zamiast nakazu płatniczego lub zaświadczenia o powierzchni 
przeliczeniowej – dopuszcza się wpisanie we wniosku powierzchni hektarów 
przeliczeniowych gospodarstwa, z datą i podpisem uprawnionego pracownika 
Referatu Finansów Urzędu Gminy Somianka oraz imienną pieczątką. 

 
III. ZASIŁEK SZKOLNY 

§ 9 

Przy udzielaniu zasiłku szkolnego odpowiednie zastosowanie mają § 4, 5 i 6 
niniejszego Regulaminu, jeżeli Wójt podejmie decyzję o przyznaniu zasiłku szkolnego 
w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. 

 

§ 10 

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.  

 

§ 11 

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

 
Wiceprzewodniczący  
      Rady Gminy 

 
       Leszek Roman Kozon 
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