
UCHWAŁA NR XXV/163/2013
RADY GMINY SADKOWICE

z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Sadkowice 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 
2572, Nr 109 poz. 1161, Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 131 
poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, 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 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 
poz. 917,  Nr 180 poz. 1280, Nr 216 poz. 1370, z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458,  Nr 157 
poz. 1241, Nr 219 poz. 1705, z 2010 r. Nr 44  poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991, z 2011 
r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941, 
poz. 979, z 2013 r. poz. 87) Rada Gminy Sadkowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Sadkowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Sadkowice Nr XXII/92/05 z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie 
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Sadkowice (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 21.05.2005 r. Nr 155, poz. 1548) 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Sadkowice 

Stanisław Olszak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/163/2013 

Rady Gminy Sadkowice 

z dnia 21 czerwca 2013 r. 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Sadkowice 

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla  uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Sadkowice określa sposób ustalenia wysokości  stypendium szkolnego w zależności od  sytuacji  materialnej 
uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, formy 
stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 
w zależności od zdarzenia losowego. 

§ 2. Ustalenie wysokości stypendium szkolnego następuje w zależności od: 

1. Sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, z tym, że: miesięczna wysokość stypendium ustalana będzie 
w zależności od kwoty dochodu na osobę w rodzinie ucznia, ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej w następujący sposób: 

1) w przypadku, gdy dochód miesięczny na osobę w rodzinie  ucznia  wynosi do 200 zł  włącznie – miesięczna 
wysokość stypendium szkolnego wynosi od 90 % do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych; 

2) w przypadku, gdy dochód miesięczny na osobę w rodzinie ucznia przekracza 200 zł – miesięczna wysokość 
stypendium wynosi od 80% do 150% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 
roku o świadczeniach rodzinnych. 

2. W przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej 
choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub 
narkomanii, niepełnej rodziny, nastąpienia zdarzenia losowego, kwotę stypendium zwiększa się o 10%. Całkowita 
kwota stypendium nie może przekroczyć 200% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 3. 1. W zależności od potrzeb uczniów stypendia szkolne udziela się uczniom w następujących formach: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 
a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności: 

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych 
pomocy edukacyjnych, 

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, w tym: biurka, krzesła, komputera i urządzeń peryferyjnych do 
komputera, tornistrów (plecaków), stroju na zajęcia  wychowania fizycznego i obuwia sportowego (nie 
więcej niż 4 komplety w roku szkolnym) oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę, 

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych, kursów językowych, kursów komputerowych, nauki 
pływania, zajęć gimnastyki korekcyjnej lub innych zajęciach edukacyjnych, 

d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do kin, teatrów i udział w innych imprezach 
organizowanych przez szkołę; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników, słowników, lektur 
szkolnych, książek i innych pomocy niezbędnych do realizacji procesu edukacyjnego, edukacyjnych 
programów komputerowych, podstawowego stroju sportowego, szkolnego i sprzętu sportowego 
przeznaczonego do zajęć wychowania fizycznego i innych pomocy naukowych oraz przyborów szkolnych. 

2. Stypendium może być  także udzielone w celu całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych 
z pobieraniem nauki  poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy 
kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 
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3. Stypendium szkolne może być udzielane w formie świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych 
w art. 90d ust.5 ustawy o systemie oświaty. 

§ 4. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek złożony do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sadkowicach. 

§ 5. Stypendia szkolne przyznawane w formie pieniężnej wypłacane są przelewem na wskazany we wniosku 
rachunek bankowy. 

§ 6. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej, jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. 

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego  na pokrycie wydatków  związanych 
z edukacją lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, 
niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. 

3. O zasiłek szkolny można się ubiegać składając wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Sadkowicach. 
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