UCHWAŁA NR 230.XXXVIII.2022
RADY GMINY PŁONIAWY-BRAMURA
z dnia 20 czerwca 2022 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Płoniawy-Bramura.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dna 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz
559 ze zm.) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U. z 2022r. Poz 583), uchwala się co
następuje:
§ 1. Uchwala sie Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Płoniawy-Bramura, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr 137.XXIII.2016 Rady Gminy Płoniawy – Bramura z dnia 22 lipca 2016 r w sprawie
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze sojalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Płoniawy – Bramura zmienionej przez uchwałę Nr138XXIV.2016 Rady Gminy Płoniawy – Bramura
z dnia 30 sierpnia 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr 137.XXIII.2016 Rady Gminy Płoniawy Bramura w sprawie
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie gminyPłoniawy–Bramura.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoniawy-Bramura.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie
od dnia 1 września 2022r.
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Krzysztof Majewski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 230.XXXVIII.2022
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 20 czerwca 2022 r.
REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Płoniawy-Bramura
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa:
1) formy stypendium szkolnego;
2) sposób ustalania wyskości stypendium szkolnego;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.Ilekroć w Regulaminie mowa o:
1) regulaminie - rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnejo charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Płoniawy-Bramura;
2) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) ustawie o pomocy społecznej - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
4) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
2003 o świadczeniach rodzinnych;

28 listopada

5) pomocy materialnej o charakterze socjalnym - należy przez to rozumieć stypendium i zasiłek szkolny;
6) dochodzie na osobę w rodzinie - należy przez to rozumieć wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustaloną na
zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
7) kryterium dochodowym - rozumie się przez to miesięczną kwotę dochodu na
w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

osobę

8) kwocie zasiłku rodzinnego - rozumie się przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
9) szkole - należy rozumieć przez to
w art. 90 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty;

każdą

z jednostek

organizacyjnych,

10) uczniu/uczniach - należy rozumieć przez to osobę/osoby wymienione
3 i 4 ustawy o systemie oświaty zamieszkujące na terenie Gminy Płoniawy-Bramura;

o których
w art. 90 b

11) słuchaczu/słuchaczach
należy
przez
to
rozumieć
słuchaczy
służb społecznych, zgodnie z art. 90b ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty;

kolegiów

12) rodzicach
faktycznych;

opiekunów,

-

należy

przez

to

rozumieć

także

prawnych

mowa
ust.

pracowników
opiekunów

13) rodzinie
należy
przez
to
rozumieć
osoby
spokrewnione
lub
niespokrewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
§ 2. Niniejszy Regulamin określa warunki przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom
zamieszkałym na terenie gminy Płoniawy-Bramura uczęszczających do szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Rozdział II.
Formy stypendium szkolnego
§ 3. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
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1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia reazlizowane w szkole w ramach planu nauczania poprzez pokrycie:
a) kosztów zakupu podręczników , lektór szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych
i innych pomocy edukacyjnych,
b) kosztów zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz
innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkoły,
c) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach
organizowanych przez szkołę o charakterze edukacyjnym.
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności;
a) zakupu podręczników , lektór szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego,
b) zakupu biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub zajęcia pozalekcyjne,
c) zakupu pomocy szkolnych, w szczególności ubioru lub obuwia sportowego, przyborów szkolnych;
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
jezyków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa
w punkcie 1 i 2 a w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych także w formie, o której mowa w punkcie
3, nie jest możliwe, natomiast w przypadków słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów
języków obcych i kolegiów pracownków służb społecznych, udzielenia stypendium w formach , o których
mowa w pkt. 1,2 i 3 - nie jest celowe.
§ 4. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 3 pkt. 1 i 3 Regulaminu, będzie
przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja
kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na podstawie oryginałów rachunków i faktur,
zgodnie z wykazem kwalikowanych wydatków stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 3 pkt. 2 Regulaminu, bedzie realozowane przez
zakup i przekaznie rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom za pokwitowaniem, przedmiotów
pomocy rzeczowej.
Rozdział III.
Sposób ustalania stypendium szkolnego
§ 5. Wysokośc stypendium szkolnego ustala sie w następujący sposób:

Wysokośc dochodu netto na jedną osobe według
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1
pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej
0-40% kryterium dochodowego
41-80% kryterium dochodowego
81-100% kryterium dochodowego

Wysokość stypendium szkolnego w % kwoty
zasiłku rodzinnego określonego w art. 6 ust. 2 pkt.
2 ustawy o świadczeniach rodzinnych
120% kwoty zasiłku rodzinnego
100% kwoty zasiłku rodzinnego
85% kwota zasiłku rodzinnego

Rozdział IV.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 6. 1. Stypendium szkolne przyznaje sie na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku
szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegium nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż od pażdziernika do czerwca w danym roku
szkolnym.
2. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:
a) złożenie wniosku o przyzanie pomocy materialnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze,
wniosek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
b) dołączenie do wniosku zaświadczeń albo oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zaznań, o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa
domowgo, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku o przyznanie stypendium szkolnego;
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c) wniosek może być złożony na formularzu określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu lub bez wykorzystania
tego formularzu, ale z zachowanem obowiązujacych elkementów, o których mowa w art. 90n ust. 4 ustawy
o systemie oświaty.
3. W przypadku ubiegania sie o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokosci dochodów, przekłada się
zaświadczenie albo oświadczenie pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za składanie fałszywych zeznań
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
4. Wnioskio przyznanie stypendium szkolnego składa sie w Ośrodku Pomocy Społecznej w PłoniawachBramurze do dnia 15 września każdego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów w terminie 1 –
15 pażdziernika danego roku szkolnego.
5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie
terminu, o którym mowa w ust. 4 w szczególności m.in.w przypadku:
1) utraty dochodu przez osobę wchodzącą w skład gospodarstwa domowego,
2) długotrwałej choroby osoby składającej wniosek tj. rodzica, opiekuna prawnego ucznia, pełnoletniego ucznia,
3) śmierci rodzica lub opiekuna prawnego ucznia,
4) skutków klęski żywiołowej bezpośrednio dotyczących gospodarstwa domowego ucznia.
§ 7. Stypendium szkolne przewidziane w § 3 ust. 1 pkt 1, 3, 4 będzie wypłacane w kasie Banku Spółdzielczego
w Płoniawach-Bramurze lub przelewem na podany rachunek bankowy rodzica, opiekuna prawnego lub
pełnoletniego ucznia, w nastepujących okresach:
a) za okres od 1 wrzesnia do 31 grudnia w terminie do 31 grudnia każdego roku pod warunkiem przedstawienia do
dnia 15 grudnia każdego roku oryginałów rachunków, faktur dotyczących dofiansowanych kosztów zakupów lub
opłat;
b) Za okres od 1 stycznia do 30 czerwca w terminie do 30 czerwca każdego roku pod warukiem przedstawienia do
dnia 15 czerwca każdego roku oryginałów rachunków, faktur dotyczących dofiansowanych kosztów zakupów
lub opłat.
§ 8. 1. W przypadku otrzymania stypendium w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca dkoumentuje
wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających dokonanie
wydatków, na każdorazowe żądanie organu przyznajacego świadczenie.
2. W razie braku mozliwości udokumentowania poniesionych wydatków w sposób okreslony w ust. 1,
wnioskodawca moze złożyć stosowne oświadczenie o poniesieniu kosztów na cele edukacyjne pod rygorem
odpowiedzialnosci za fałszywe zeznania.
Rozdział V.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 9. Zasiłek szkolny moze byc przyznany uczniowi znajdującemu sie przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego i może byc przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków związanych
z procesem edukacyjnym.
§ 10. 1. Zdarzeniami losowymi uzasadniajacymi przyznaie zasiłku są m.in.:
a) pożar mieszkania ucznia;
b) kradzież w mieszkaniu ucznia;
c) zalanie mieszkania uczna;
d) śmierć rodzica
2. Po analizie wniosku o przyzanie zasiłku losowego może zostać podjęta decyzja o przyznaniu zasiłku w razie
zaistnienia innych zdarzeń losowych niz wymienione w ust. 1 pkt. 1-3.
§ 11. 1. Zasiłek szkolny może być przyzany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka
razy w roku niezaleznie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
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2. O zasiłek szkolny można ubiegac sie w terminie nie dłuższym niz dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku, składając wniosek stanowiący Załącznik nr. 2 do Regulaminu.
3. Zasiłek szkolny w formie świadczeenia pieniężnego będzie wypłacany w kasie Banku Spółdzielczego
w Płoniawach-Bramurze lub przelewem na podany rachunek bankowy.
Postanowienie końcowe
§ 12. W sprawach nie objetych niniejszym regulaminem stosuje sie przepisy zawarte w ustwie o systemie
oswiaty (Dz. U. z 2022 poz 583).
Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Krzysztof Majewski
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