
RADA GMINY
Fredropol

Uchwala Nr XV/l 10/2011
Rady Gminy Fredropol

z dnia 27 wrzesnia 2011 roku

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Fredropol

Dzialajac na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym ( t. j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 90f ustawy z dnia
7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.)
Rada Gminy Fredropol uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.
POST ANOWIENIA OGÓLNE

§l

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczmow
zamieszkalych na terenie Gminy Fredropol, zwany dalej "Regulaminem" okresla tryb, sposób
i formy udzielania pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego i zasilku szkolnego.

§2

Ilekroc w dalszych przepisach regulaminu mówi sie bez blizszego okreslenia o:

l) ustawie - nalezy rozumiec przez to ustawe z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oswiaty
(t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572, ze. zm.),
2) szkole - nalezy rozumiec przez to szkoly publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkól
publicznych dla mlodziezy i doroslych oraz szkoly niepubliczne nieposiadajace uprawnien
szkól publicznych,
3) kolegium- nalezy rozumiec przez to kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium
jezyków obcych, kolegium pracowników sluzb spolecznych,
4) uczniu - nalezy rozumiec przez to osoby wymienione wart. 90b ust. 3 i 4 ustawy,
zamieszkale na terenie Gminy Fredropol,
5) dyrektorze - nalezy rozumiec przez to dyrektora szkoly, a takze dyrektora kolegium
i osrodka do którego uczeszcza uczen
6) osobie uprawnionej do skladania wniosków o przyznanie pomocy materialnej - nalezy
rozumiec przez to osoby wymienione wart. 90 n ust. 2 ustawy,
7) dochodzie na osobe w rodzinie- jest to dochód w rozumieniu art. 90 d ust 8. ustawy,
8) kryterium dochodowym- nalezy przez to rozumiec kwote, o której mowa wart. 8 ust. l
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175
poz. 1362 ze zm.).

Rozdzial 2.
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOSCI STYPENDIUM SZKOLNEGO

§3

Ustala sie przedzialy wysokosci stypendium wedlug ponizszej tabeli:



Lp. Dochód na osobe w rodzinieMiesieczna wysokosc stypendium
(w zl)

szkolnego ( w zl)

1.

0,00 - 175,99 od 86,00 do 182,00

2.

176,00 - 351,00 od 72,80do85,00

Wysokosc stypendium ustala sie na dany okres w zaleznosci od:
a) wysokosci otrzymanej dotacji celowej z budzetu panstwa,
b) liczby zlozonych wniosków,
c) sytuacji materialnej uprawnionych uczniów, przy jednoczesnym zaistnieniu co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionej wart. 90 d ust. l ustawy o systemie oswiaty.

Rozdzial 3.
FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§4

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie:
l) calkowitego lub czesciowego pokrycia kosztów udzialu w zajeciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczajacych poza zajecia realizowane w szkole w ramach planu
nauczania, a takze udzialu w zajeciach edukacyjnych realizowanych poza szkola,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyj nym, w tym w szczególnosci zakupu
podreczników,
3) calkowitego lub czesciowego pokrycia kosztów zwiazanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania uczniów szkól ponadgimnazjalnych oraz sluchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jezyków obcych oraz kolegiów pracowników
sluzb spolecznych,
4) Stypendium szkolne moze byc udzielone w formie swiadczenia pienieznego w sytuacji,
kiedy Wójt Gminy uzna, ze przyznanie stypendium szkolnego w formach okreslonych
w punktach 1-3 nie jest mozliwe, a w przypadku sluchaczy kolegiów nie jest celowe.

Rozdzial 4.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO

§5

Wniosek o przyznanie stypendium sklada sie w Zespole Obslugi Szkól i Przedszkoli
w Fredropolu.

§6

l. Przyznane stypendium udzielane jest poprzez:
l) calkowita lub czesciowa refundacje poniesionych kosztów o charakterze edukacyjnym;
2) zwrot w formie gotówkowej kosztów dojazdu oraz innych kosztów zwiazanych
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
3) wyplate swiadczenia pienieznego w sytuacji, gdy przyznane stypendium szkolne
w formach okreslonych w punktach 1-2 nie jest mozliwe lub celowe.



2. Warunkiem uzyskania czesciowej lub calkowitej refundacji jest przedstawienie
imiennych dowodów zaplaty, imiennych biletów miesiecznych oraz innych dowodów zakupu
rzeczy lub swiadczen o charakterze edukacyjnym.

3. Stypendium wyplacane jest dwa razy w roku:
a) do 31 grudnia za okres od l wrzesnia do 31 grudnia,
b) do 30 czerwca za okres od l stycznia do 30 czerwca.

4. Wyplata stypendium nastepuje w formie gotówkowej w Zespole Obslugi Szkól
i Przedszkoli w Fredropolu.

Rozdzial 5.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASILKU SZKOLNEGO

§7

Wniosek o przyznanie zasilku sklada sie w Zespole Obslugi Szkól
w Fredropolu.

§8

Przedszkoli

Wysokosc zasilku ustala sie majac na uwadze:
a) wysokosc otrzymanej dotacji celowej z budzetu panstwa,
b) liczbe uczniów uprawnionych do zasilku,
c) sytuacje materialna w jakiej znalazl sie uprawniony uczen z powodu zdarzenia losowego.

§9

Wyplata zasilku nastepuje w formie gotówkowej w Zespole Obslugi Szkól i Przedszkoli
w Fredropolu.

Rozdzial 6.
Postanowienia koncowe

§ 10

Traci moc Uchwala Rady Gminy Fredropol Nr XXVI77/05 Rady Gminy Fredropol
z dnia 29 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym oraz uchwaly nr: XXXVI/297/06 Rady Gminy Fredropol z dnia 26
pazdziernika 2006 roku, XXVI/180/08 z dnia 19 listopada 2008 r., XLVI/315/20 10 z dnia 30
marca 20 lOr., w sprawie zmian wprowadzonych w regulaminie udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym

§11

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol.

§ 12

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzedowym
Województwa Podkarpackiego z moca obowiazywania z dniem l wrzesnia 2011 roku.

t'HZEWO DNICZACY
Rady Gminy

Ja~ki


