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Poz. 3287
UCHWAŁA NR XXIII/153/12
RADY GMINY BIAŁA PODLASKA
z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie ustanowienia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Biała Podlaska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) Rada Gminy Biała Podlaska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się Regulamin udzielania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego stanowiących
pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Biała Podlaska.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. ).
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 2. 1. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynikająca z ustalenia dochodów w rodzinie ucznia
wynosi:

Lp.

1.
2.
3.

poniżej 100,00 zł

Wysokość
stypendium
szkolnego
wyrażona
w wielkości procentowej od 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, z późn. zm.)
80 % - 200 %

od 100,00 do 200,00

80 % - 160 %

powyżej 200,00 zł do kwoty, o której mowa
w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r.
Nr 175, poz.1362, z późn. zm)

80% - 130%

Miesięczna wysokość dochodu przypadająca
na osobę w rodzinie ucznia

2. Minimalną miesięczną wysokość stypendium szkolnego określoną w ust.1 zwiększa się o:
1) 10 %- w przypadku wystąpienia dwóch okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy,
wskazujących na trudną sytuację w rodzinie ucznia;
2) 15 % - w przypadku wystąpienia trzech okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy;
3) 20 % - w przypadku wystąpienia czterech i więcej okoliczności, o których mowa w art. 90d ust.1 ustawy,
wskazujących na trudną sytuację w rodzinie ucznia.
Formy stypendium szkolnego
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§ 3. 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie, o której mowa w przepisie art.90d ust.
2 ustawy.
2. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie:
1) świadczenia pieniężnego jako całkowitej lub częściowej refundacji wydatków o charakterze edukacyjnym,
udokumentowanych fakturami/rachunkami;
2) świadczenia pieniężnego.
Tryb i sposób udzielenia stypendium
§ 4. 1. Stypendium szkolne może być zrealizowane:
1) przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego dodatkowe zajęcia edukacyjne;
2) poprzez refundację wydatków na podstawie dostarczonych faktur/rachunków lub przelewem na konto
wystawcy faktury/rachunku;
3) przelewem na rachunek bankowy rodziców bądź pełnoletniego ucznia lub w kasie Urzędu Gminy Biała
Podlaska, jeżeli wnioskodawca złoży pisemne oświadczenie, że wypłacona kwota zostanie wydatkowana na
cele edukacyjne;
4) poprzez zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym i przekazanie jej, za potwierdzeniem
odbioru.
2. Stypendium szkolne przyznane w danym roku szkolnym może być realizowane jednorazowo lub
w terminach:
1) do dnia 28 grudnia za okres od września do grudnia lub od października do grudnia;
2) do dnia 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca;
3) do ostatniego dnia każdego miesiąca, w przypadku wypłaty świadczenia pieniężnego.
3. Wydatki na cele edukacyjne powinny być poniesione w okresie, na który stypendium szkolne zostało
przyznane.
Tryb i sposób udzielenia zasiłku szkolnego
§ 5. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany po ustaleniu rozmiaru i skutków zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny przyznany w formie:
1) świadczenia pieniężnego – może być realizowany przelewem na rachunek bankowy rodziców lub
pełnoletniego ucznia lub w kasie Urzędu Gminy Biała Podlaska, jeżeli wnioskodawca złoży oświadczenie,
że wypłacona kwota zostanie wydatkowana na cele edukacyjne;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym – przekazuje się za potwierdzeniem odbioru.
Postanowienia końcowe
§ 6. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej składa się do Urzędu Gminy w Białej
Podlaskiej.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XIX/119/12 Rady Gminy Biała Podlaska z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie
ustanowienia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Biała Podlaska ( Dz. Urz. Woj. Lubel.2012.2713)
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biała Podlaska.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
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Przewodniczący Rady Gminy
Biała Podlaska
Dariusz Plażuk

