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UCHWAŁA NR VIII(55)2019
RADY GMINY DYNÓW
z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dynów.
Na podstawie art. 18 ust. 2, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1457 ze zm.) Rada Gminy Dynów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Dynów, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII(124)2013 Rady Gminy Dynów z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Dynów.
§ 4. Przepisy regulaminu mają zastosowanie do udzielania pomocy materialnej dla uczniów od roku
szkolnego 2019/2020.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Dynów
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Załącznik do uchwały Nr VIII(55)2019
Rady Gminy Dynów
z dnia 31 lipca 2019 r.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dynów.
Rozdział 1.
Postanowienia wstępne
§ 1. Ilekroć mowa w regulaminie, bez bliższego określenia o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1457 ze zm.),
2) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.),
3) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.),
4) szkole - należy przez to rozumieć szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90b
ust. 3 pkt 1 i ust.4 ustawy,
5) kolegium - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne kolegia, o których mowa w art. 90b
ust. 3 pkt 1 ustawy,
6) ośrodku - należy przez to rozumieć publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 90b
ust. 3 pkt 2 ustawy,
7) uczniu - należy przez to rozumieć osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy,
8) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 90n ust. 2 ustawy o systemie
oświaty ( rodzice, pełnoletni uczniowie, odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium, ośrodka, o którym mowa
w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy), zwana dalej także "osobą uprawnioną".
9) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, o których mowa w art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy
społecznej,
10) rodzinie wielodzietnej - należy przez to rozumieć rodzinę posiadającą co najmniej troje dzieci mających
prawo do zasiłku rodzinnego,
11) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie
określoną w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,
12) kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych,
13) innych okolicznościach - należy przez to rozumieć okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy,
14) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Dynów,
15) Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy, ul. ks. Józefa Ożoga 2, 36-065 Dynów.
16) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek, o którym mowa w art. 90n ust. 4 ustawy.
§ 2. Stypendia i zasiłki szkole są przyznawane uczniom szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy
o systemie oświaty zamieszkałym na terenie Gminy Dynów.
§ 3. Przyznanie stypendium szkolnego oraz ustalenie jego wysokości uzależnione jest od wysokości
środków własnych gminy przeznaczonych na ten cel, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa oraz liczby
uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium szkolnego.
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Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 3. 1. Wysokość stypendium szkolnego przyznawana jest na rok szkolny i uzależniona jest od dochodu na
osobę w rodzinie :
Dochód na osobę w rodzinie jako % kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania
stypendium szkolnego
do 50%
powyżej 50%

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego jako %
kwoty zasiłku rodzinnego
80 - 200%
80 - 180%

2. Jeżeli w rodzinie występują inne okoliczności, miesięczną wysokość stypendium szkolnego można
podwyższyć do 10% kwoty zasiłku rodzinnego, jednak w łącznej wysokości nie przekraczającej 200% kwoty
zasiłku rodzinnego.
Rozdział 3.
Formy stypendium szkolnego
§ 4. 1. W zależności od potrzeb, stypendium szkolne może być udzielone w następujących formach:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także
udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. o charakterze informatycznym,
technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym, itp.
2) pomocy rzeczowych o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
a) podręczników, lektur, słowników, encyklopedii i innych książek pomocowych w realizacji procesu
dydaktycznego,
b) pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych,
c) wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym zeszytów,
długopisów, piórników, plecaków, przyborów szkolnych, itp.
d) stroju sportowego/gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego (spodenki sportowe, koszulka
sportowa, bluza sportowa i spodnie sportowe lub dres, strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie,
obuwie typu sportowego, itp.
e) przedmiotów niestanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu
edukacyjnego ucznia, w tym pokrycie kosztów abonamentu internetowego, zakup komputerów, urządzeń
peryferyjnych do komputera, biurka i fotela oraz innych artykułów niezbędnych w edukacji,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, kolegiów np. pokrycia kosztów
zakwaterowania, zakupu posiłków, dojazdu do szkół środkami komunikacji zbiorowej,
4) świadczenia pieniężnego udzielonego wyłącznie w sytuacji, gdy organ przyznający stypendium uzna, że
przyznanie stypendium w formach określonych w pkt 1-3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 5. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek osoby uprawnionej lub z urzędu, który składa się
w terminie, o którym mowa w art. 90n ust. 6 ustawy.
3. Możliwe jest prowadzenie jednego postępowania administracyjnego jako wszczętego jednym wnioskiem
osoby uprawnionej o przyznanie stypendium szkolnego dla każdego z kilkorga dzieci w rodzinie.
§ 6. 1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w rozdziale 3 może być realizowane
poprzez częściową lub całkowitą refundację poniesionych kosztów.
2. Refundacji dokonuje się w ratach lub jednorazowo na podstawie przedłożonych dowodów,
potwierdzających dokonanie wydatku np. faktury VAT, rachunków lub innych dokumentów.
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3. Refundacji dokonuje się do wysokości stypendium szkolnego określonej w decyzji, w sposób
uzgodniony z wnioskodawcą poprzez przelew na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy.
4. Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się do wysokości stypendium
szkolnego określonej w decyzji, w sposób uzgodniony z wnioskodawcą poprzez przelew na rachunek bankowy
lub w kasie Urzędu Gminy.
5. Dokumenty, o których mowa w ust.2, powinny dotyczyć roku szkolnego, na który przyznane jest
stypendium szkolne, w tym miesiąca lipca i sierpnia danego roku, poprzedzającego nowy rok szkolny.
6. Wypłaty stypendium szkolnego nastąpią nie później niż do dnia:
1) 31 grudnia danego roku szkolnego za okres od 1 września do 31 grudnia,
2) 31 lipca danego roku szkolonego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.
§ 7. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 8. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności:
1) śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
2) nagłej choroby w rodzinie ucznia,
3) nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
4) innych nagłych zdarzeń losowych, które powodują pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny.
§ 9. 1. Zasiłek szkolny jest przyznawany na wniosek osoby uprawnionej lub z urzędu.
2. Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie, o którym mowa w art. 90e ust. 4 ustawy.
3. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie
zdarzenia losowego.
§ 10. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
2. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym wypłaca się jednorazowo w terminie do 30 dni od wydania decyzji.
3. Zasiłek szkolny może być realizowany poprzez refundację poniesionych kosztów.
4. Refundacji dokonuje się w sposób uzgodniony z wnioskodawcą poprzez przelew na rachunek bankowy
lub wypłatę w kasie Urzędu Gminy, w wysokości do kwoty określonej w decyzji.
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UZASADNIENIE
Podjęcie nowej uchwały jest podyktowane potrzebą zweryfikowania dotychczasowego regulaminu
uchwalonego

Uchwałą Nr XXII(124)2013 Rady Gminy Dynów z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie

Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Dynów.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym wymaga aktualizacji dostosowania jego
zapisów do aktualnie obowiązujących przepisów prawa i doprecyzowania do potrzeb uczniów zamieszkałych
na obszarze gminy.
Wprowadzenie nowego regulaminu nie powoduje skutków finansowych. Ewentualne zwiększenie wydatków
na ten cel będzie wynikało z podwyższenia kryterium kwalifikującego do ustalenia wysokości pomocy bądź
zasiłku rodzinnego.
Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

