UCHWAŁA Nr XI-73/07
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 19 września 2007 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) Rada Gminy Lasowice
Wielkie uchwala:
§ 1.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Lasowice Wielkie – jak niŜej

„REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
UCZNIOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE”
§ 2.

1.Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w dalszej treści
zwanym „wnioskiem” składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich.
2. Druk wniosku stanowi załącznik nr 1 uchwały.
§ 3.

JeŜeli w trakcie postępowania o udzielenie pomocy, zaistnieje wątpliwość dotycząca
prawidłowości danych zawartych we wniosku oraz stanu faktycznego, przeprowadza się
postępowanie wyjaśniające. W przypadku stwierdzenia dysproporcji między
udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową rodziny ucznia, w szczególności
posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub
nieruchomości – moŜna odmówić przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 4.

Stypendium szkolne udzielane jest w formach:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
2) pokrycia kosztów udziału w zajęciach wykraczających poza ramowy plan nauczania,
3) pokrycie innych kosztów o charakterze edukacyjnym,
4) pokrycia kosztów edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
5) zakupu podręczników i innych pomocy szkolnych,
6) całkowitego lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania,
7) pienięŜnej

§ 5.

1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzaleŜniona jest
od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej stosownie do okoliczności
przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy.
2. Ustala się następujące grupy dochodowe:
1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 150,00 zł. – I grupa,
2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyŜszy niŜ 150,00 zł. i nie
przekraczający 250 zł. – II grupa,
3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyŜszy niŜ 250,00 zł. nie
przekraczający wysokości określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) – III grupa.
3. Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:
1) przy grupie I
– 112,00 zł.
2) przy grupie II
– 78,40 zł.
3) przy grupie III
– 56,00 zł.
§ 6.

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana w formie, o której mowa §4 pkt. 1
– 4 oraz 6, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia
edukacyjne.
2. Pomoc materialna, o której mowa § 4 pkt. 5, realizowana jest przez dostarczenie za
pośrednictwem szkół uczniom ksiąŜek i pomocy naukowych, które zostały zgłoszone przez
uczniów i zaakceptowane przez szkoły.
3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 i 2 moŜe być realizowana takŜe przez zwrot uprzednio
zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesione
wydatki - w formie wypłaty gotówkowej w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego
Lasowice Wielkie lub przelewem na wskazany bankowy rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy.

§ 7.

1. Osoba występująca z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego winna uprawdopodobnić
zdarzenie losowe będące podstawą ubiegania się przedmiotowy zasiłek .
2. Zasiłek szkolny moŜe być przyznany w przypadku:
1) śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
2) klęski Ŝywiołowej,
3) wydatków związanych z długotrwałą chorobą (ucznia lub członków rodziny),
4) innych, szczególnych okoliczności.
3. Wysokość zasiłku ustala się, oceniając sytuację materialną związaną ze zdarzeniem
losowym kaŜdego ucznia indywidualnie.

4. O zasiłek szkolny moŜna ubiegać się w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym nastąpiło
zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku.
5. Zasiłek szkolny wypłacany jest w formie wypłaty gotówkowej w punkcie kasowym Banku
Spółdzielczego Lasowice Wielkie lub przelewem na wskazany bankowy rachunek
oszczędnościowo – rozliczeniowy.
6. Uregulowanie § 2 ust. 1 oraz § 3, stosuje się odpowiednio
§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowicach Wielkich
§ 9.

1. Traci moc uchwała Nr XXVIII-168/05 Rady Gminy w Lasowicach Wielkich z dnia 30
marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lasowice Wielkie.
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego.
3. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w Ŝycie przedmiotowej
uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

