
UCHWAŁA NR 151/XXVII/2009 
RADY GMINY RADŁÓW

z dnia 16 września 2009 r.

w  sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów

          Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 
r. Nr 17, poz. 141, Nr 122, poz. 1020, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 
227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542,Nr 115, poz.791, Nr 
120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, 
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 
31, poz. 206, Nr 56, poz. 4580)  Rada Gminy Radłów uchwala, co następuje:

     § 1. Ustala  się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Radłów, zwany dalej 
regulaminem.

     § 2. 1. Regulamin określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od 

sytuacji materialnej uczniów;
2) formy udzielania stypendium szkolnego;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

      2.  Pomoc materialną  o charakterze socjalnym stanowią:
1) stypendia szkolne;
2) zasiłki  szkolny.

      § 3.1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
 w wysokości  uzależnionej od skali występowania takich okoliczności, jak:



bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, 
wielodzietność , brak umiejętności  wypełniania funkcji opiekuńczo- 
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania , a także gdy rodzina jest niepełna 
lub nastąpiło zdarzenie losowe. 

 2.Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli
miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, 
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115,poz. 728  z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą o pomocy społecznej”  - to jest kwoty kryterium dochodowego na 
osobę w rodzinie.

     § 4. 1.W zależności od dochodu na osobę w rodzinie ( dochód miesięczny 
netto), miesięczną  wysokość stypendium szkolnego ustalona się  w sposób 
następujący :
     1) dochód miesięczny netto do 150 zł – miesięczna wysokość stypendium 
szkolnego wynosi  od 80% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2006 r. 
Nr 139, poz. 992 ze zmianami);

2) dochód miesięczny netto od 151 zł do 250 zł – miesięczna wysokość 
stypendium szkolnego wynosi  od 80% do 150% kwoty wymienionej w pkt 1;
3) dochód miesięczny netto od 251 do 351 zł -  miesięczna wysokość 
stypendium szkolnego wynosi od 80% do 100% kwoty wymienionej w pkt 1. 

     § 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
      1)całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach 
edukacyjnych  prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również 
wykraczających poza ten plan oraz zajęć wyrównawczych, a także udziału w 
zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, obejmujących  w 
szczególności wydatki poniesione na: 

a) zakup podręczników , lektur szkolnych, encyklopedii , słowników
 i innych pomocy edukacyjnych, stroju sportowego, dresów  i obuwia 
sportowego;
      b) pokrycie opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych, dodatkowych 
zajęciach wyrównawczych w szkole i poza szkołą, zajęciach logopedycznych lub 
innych zajęciach edukacyjnych;



     c) pokrycie opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do kina, 
teatru lub innych imprezach  organizowanych przez szkołę;
2) pokrycia uczniom szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczom kosztów 
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania , w tym opłat za 
internat oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem;
3) świadczenia pieniężnego.
    2. Stypendium  może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

     § 6.  Stypendium szkolne udzielone w formach, o których mowa w § 5 ust. 
1 pkt 1 i 2  będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub 
pełnoletnim uczniom ( słuchaczom), jako częściowa lub całkowita refundacja 
kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów  i opłat , na podstawie 
oryginałów rachunków, faktur, biletów miesięcznych lub bonów na zakup 
przedmiotów pomocy rzeczowej.
     
     § 7. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Gminy 
w terminie określonym ustawą o systemie oświaty, na drukach dostępnych 
w miejscu składania wniosków. 

     § 8.1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się, z 
zastrzeżeniem ust. 2 dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego 
dochodu na osobę  w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej  ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze późn. zm.).
     2. W przypadku gdy rodzina ucznia korzysta  ze świadczeń pieniężnych 
z pomocy społecznej, zamiast dokumentów określających wysokość dochodu 
przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej. 

     § 9. 1.Stypendium szkolne jest przyznawane na czas określony przypadający 
w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego, a w przypadku 
słuchaczy kolegium nauczycielskiego, nauczycielskich kolegiów języków obcych i 
kolegiów pracowników służb społecznych- na czas określony przypadający w 
okresie od października do czerwca danego roku szkolnego.
     2. Stypendium szkolne udzielane jest w terminach:
     1)do 10 grudnia za okres od września do grudnia danego roku;



     2)do 20 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku;
     3)innych – w uzasadnionych przypadkach.

     § 10. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek złożony przez:
1)rodziców (prawnych opiekunów) ucznia małoletniego nieposiadającego 
zdolności do czynności prawnych;
2)ucznia pełnoletniego;
3)dyrektora szkoły do której uczeń uczęszcza.
     2. Przyznanie zasiłku szkolnego może nastąpić również z urzędu.
     3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę 
skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny ucznia. 
Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając indywidualną  sytuację ucznia.
      4. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego  składa się niezwłocznie po 
powstaniu zdarzenia losowego będącego podstawą ubiegania się o zasiłek 
szkolny , nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od tego zdarzenia. 
Wniosek powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie faktyczne, potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami. 
      5. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Urzędzie  Gminy.

    § 11. Wykonanie  uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

    § 12. Traci moc uchwała Nr 143/XXIII/2005 Rady Gminy w Radłowie  z dnia 
16 lutego 2005 r. w  sprawie uchwalenia regulaminu określającego zasady 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Radłów. 

     § 13.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
     


