UCHWAŁA NR XXVI.193.2013
RADY GMINY DOMASZOWICE
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Domaszowice.
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005 Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 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 i Nr 181,
poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 ; z 2009r. Nr 6, poz.
33, Nr 31, poz.206 , nr 56 poz. 458 i Nr 145, poz.917; z 2010 r. Nr 44, poz. 250 , Nr 54, poz. 320, nr 127, poz.
857 i Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, Nr 139, poz. 814 i Nr 149,
poz. 887; z 2012 r. poz 941, poz. 979; z 2013 poz.827) Rada Gminy Domaszowice uchwala:
§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Domaszowice – jak niżej:
REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM UCZNIOM
ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY DOMASZOWICE
§ 2. 1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w dalszej części zwanym wnioskiem
składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Domaszowice.
2. Druk wniosku stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Jeżeli w trakcie postępowania o udzielenie pomocy, zaistnieje wątpliwość dotycząca prawidłowości
danych zawartych we wniosku oraz stanu faktycznego, przeprowadza się postępowanie wyjaśniające. W przypadku
stwierdzenia dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową rodziny ucznia,
w szczególności posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub
nieruchomości – można odmówić przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
§ 4. Stypendium szkolne udzielane jest w formach:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako zajęcia
poza planem nauczania, lub jako inne – pozaszkolne zajęcia edukacyjne,
2) pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.
3) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania,
4) świadczenia pieniężnego.
§ 5. 1. Zakwalifikowanych do uzyskania stypendium szkolnego zalicza się do 3 grup dochodowych:
a) grupa I przy dochodzie miesięcznym na członka rodziny do 200 zł,
b) grupa II przy dochodzie miesięcznym na członka rodziny powyżej 200 zł do 250 zł,
c) grupa III przy dochodzie miesięcznym na członka rodziny powyżej 250 zł,
2. Stypendium szkolne wynosi:
a) grupa I - 150% kwoty określonej 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.),
b) grupa II - 110% kwoty określonej 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.),
c) grupa III – 80% kwoty określonej 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.),
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§ 6. Pomoc o której mowa w § 4 pkt 1-6 będzie zrealizowana po przedłożeniu dokumentów potwierdzających
poniesione wydatki w formie wypłaty gotówkowej w kasie urzędu lub przelewem na wskazany bankowy rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy.
§ 7. 1. Osoba występująca z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego winna uprawdopodobnić zdarzenie
losowe będące podstawą ubiegania się o przedmiotowy zasiłek.
2. Zasiłek szkolny wypłacany jest w kasie urzędu lub przelewem na wskazany bankowy rachunek
oszczędnościowo-rozliczeniowy.
3. Uregulowanie w § 2 ust. 1 oraz § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/155/05 Rady Gminy Domaszowice z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Domaszowice i Uchwała Nr XV/202/10 Rady Gminy Domaszowice z dnia 5 marca 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/155/05 Rady Gminy Domaszowice z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Domaszowice
§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Jan Nowak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.193.2013
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 28 listopada 2013 r.
STYPENDIUM SZKOLNEGO TAK/NIE

ZASIŁKU SZKOLNEGO TAK/NIE*)

I. Dane wnioskodawcy
Nazwisko …....................................................tel........................................................................
Imię ….........................................................................................................................................
rodzic / prawny opiekun / dyrektor szkoły / pełnoletni uczeń *)
Adres do korespondencji …........................................................................................................
II. Dane osobowe ucznia /słuchacza:
Nazwisko …................................................................................................................................
Imię......…....................................................................................................................................
Imię i nazwisko ojca …...............................................................................................................
Imię i nazwisko matki …............................................................................................................
Data i miejsce urodzenia …........................................................................................................
Adres zamieszkania …................................................................................................................
III. Dane szkoły do której uczęszcza uczeń/słuchacz
Nazwa szkoły ….........................................................................................................................
Typ szkoły …..................................................................................................................…........
Uczeń/ słuchacz klasy ….......................
* niepotrzebne skreślić
IV. Sytuacja rodzinna i materialna ucznia
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym

L.p Nazwisko i imię
.

Wiek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Łączny dochód gospodarstwa
domowego
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Żródło dochodu Stopień
pokrewieństwa
do
wnioskodawcy

Wysokość
całkowitego
dochodu netto
w zł

Dochód na 1 osobę
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V. Wnioskowana forma pomocy (pomoc może być udzielana w jednej lub kilku
formach)
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako zajęcia poza
planem nauczania, lub jako inne – pozaszkolne zajęcia edukacyjne tak/nie * ),
pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym tak/nie,
całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
tak/nie,
świadczenie pieniężne tak/nie
(uzasadnienie...........................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
VI. Uczeń otrzymuje inne stypendia o charakterze socjalnym ze źródeł publicznych tak/nie
(jeżeli tak to okres przyznania stypendium …..................., miesięczna wysokość................................
VII.przyznane świadczenie proszę przekazać na konto wnioskodawcy :
Nr konta : …..........................................................................................................................................
* niepotrzebne skreślić
VIII. Opis zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudna sytuację materialną ucznia (wypełnić
w przypadku wnioskowania o zasiłek szkolny)
….................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................
…..................................................................................................................................................
Do wniosku załączam :
1...................................................................................................................................................
2. ….............................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................
4....................................................................................................................................................
5...................................................................................................................................................
Oświadczam pod odpowiedzialnością karną , określoną w art. 233 KK, iż nie posiadam innych źródeł dochodu
niż wskazane we wniosku oraz ,że informacje zawarte we wniosku i załącznikach są prawdziwe.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku wyłącznie dla potrzeb realizacji
programu pomocy materialnej.
….....................................................
(miejscowość i data)
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…..............................................................
( czytelny podpis wnioskodawcy)
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