
UCHWAŁA NR VIII.58.2019
RADY GMINY DOMASZOWICE

z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII.48.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2019 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 2018 r., poz. 1457 ze 
zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) 
Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VII.48.2019 Rady Gminy Domaszowice z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Domaszowice wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku do uchwały § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek:

1) pełnoletniego ucznia, a w przypadku ucznia małoletniego lub nieposiadającego zdolności do czynności 
prawnych - jego rodzica (prawnego opiekuna);

2) dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do których uczęszcza uczeń.

2. Stypendia szkolne mogą otrzymać uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) zamieszkujący na terenie Gminy Domaszowice;

2) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności gdy w rodzinie występuje:

a) bezrobocie;

b) niepełnosprawność;

c) ciężka lub długotrwała choroba;

d) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

e) alkoholizm lub narkomania;

f) wielodzietność;

g) rodzina niepełna, a także, gdy wystąpiło zdarzenie losowe, o którym mowa w § 9 niniejszego 
regulaminu.

3) spełniający kryterium dochodowe, określone w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty;

4) rozpoczynający lub kontynuujący naukę w placówkach wymienionych w art. 90b ust.3 i 4 ustawy 
o systemie oświaty.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Domaszowicach w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy 
kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

4. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po 
upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3.”.

2. § 13 otrzymuje brzmienie:

„O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek, złożony w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Domaszowicach, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego 
uzasadniającego przyznanie pomocy”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
14 dniach licząc od dnia publikacji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Adamski
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