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Uchwala nr XXVI/302120

Rady Miejskiej w Kolbuszowej

z dnia 29.10.2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczni6w zamieszkatych na terenie gminy Kolbuszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ai pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorz4dzie gminnym (D2.U.2020.713) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 v,rzeSnia 1991 r.

o systemie oSwiaty (D2.U.2019.1481 zp6Ln. zm.), Rada Miejska w Kolbuszowej postanawia:

s1
Uchwala sig regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni6w

zamieszkalych na terenie gminy Kolbuszowa stanowi4cy zil.4cznik do niniejszej uchwaly.

s2
Uchyla sig w caloSci uchwalg nr XXXIII1283105 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30

marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie Gminy Kolbuszowa z polniejszymi

zmianami.

$3
l. Do wniosk6wo stypendium szkolne z\ohonychdo3lJ22020r.,anierozpoznanych

do tego dnia stosuje sig postanowienia regulaminu, o kt6rym mowa w $ l.

2. Do spraw o stypendium szkolne rozpoznanychw 2020 r. i zakonczonych decyzj1

czg6ciow4 przyznajqc4 stypendium szkolne stosuje sig postanowienia regulaminu, o

kt6rymmowaw$2.

$4
Wykonywanie uchwaly zaleca sig Burmistrzowi Kolbuszowej oraz Kierownikowi

Miejsko - Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej w Kolbuszowej.

ss
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym

Wojew6dztwa Podkarpackiego zmoc1 od 01.01.2021 r.
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Rady Miej

ngr i



Zal4cznik do uchwaly nr XXVI/3 02 /20 z dnia 29 .10 .2020 r.
Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Regulamin udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni6w

zamieszkatych na terenie gminy Kolbuszowa

Rozdzial 1. Postanowienia wstgpne

1. Ustala sig regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczni6w zarrieszkalych na terenie gminy Kolbuszowa, zwany dalej ,,Regulaminem".

2. Ilekrod w.regulaminie jest mowa o:

1) kryterium dochodowym - nale?y przez to rozumie6 kryterium dochodowe na osobg

w rodzinie okre5lone w ustawie z dnia 12 marca2004 r. o pomocy spolecznej

2) wnioskodawcy - nalely rozumie6 przez to podmiot uprawniony do skladania

wniosku o przyznatie pomocy materialnej: rodzice, pelnoletni uczen, opiekun

prawny, dyrektor szkoly, kolegium, oSrodka.

3) szkole - naleZy przez to rozumied szkoly publiczne, niepubliczne i niepubliczne

szkoly artystyczne o uprawnieniach publicznych szk6l,

4) kolegium - nale?y przez to rozumie6 kolegia pracownik6w sluzb spolecznych

5) oSrodku - nale?y przez to rozumiei publiczne i niepubliczne oSrodki rewalidacyjno

- wychowawcze, umolliwiaj4ce dzieciom i mlodzieZy realizacjg obowipku

szkolnego,

6) uczniu - nale?y przez to rozumie6 uczni6w szk6l publicznych, niepublicznych i

niepublicznych szk6l artystycznych o uprawnieniach publicznych szk6l

artystycznych oraz sluchaczy kolegi6w pracownik6w slu2b spolecznych - do czasu

ukoriczenia ksztalcenia, nie dluZej jednak niz do ukoriczenia 24 roku Zycia oraz

wychowank6w publicznych i niepublicznych oSrodk6w rewalidacyjno

wychowawczych do czasu ukoriczenia realizacji obowi4zku nauki,

7) rodzinie - nalely przez to rozumied rodzing okreSlon4 w ustawie z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy spolecznej

8) M-GOPS - nale|y przez to rozumied Miejsko - Gminny O6rodek Pomocy

Spolecznej w Kolbuszowej.

Rozdzial 2. Formy stypendium szkolnego

1. W zale2noSci od potrzeb uczni6w, stypendium szkolne mohe by6 udzielane w formach:



l) calkowitego lub czgSciowego pokrycia koszt6w udzialu w zajgciach edukacyjnych

prowadzonych w ramach planu nauczaria, jak r6wnie2 wykraczaj4cych poza ten

plan i wyr6wnawczych, a takle udzialu w zajEciach edukacyjnych realizowanych

poza szkol4, kole gium, o Srodkiem, w szczegllno Sci :

a) zakupu podrgcznik6w, lektur szkolnych takhe w formie e-booku oraz

audiobooku, ksi4zek do nauki jgzyk6w obcych, 6wiczen, vademecum,

kompendium, encyklopedii, slownik6w i innych pomocy edukacyjnych takich

jak: atlasy, globusy, tablice matematyczne, chemiczne, frzyczne i

astronomiczne, mikroskopy itp.

b) zakupu przybor6w i pomocy szkolnych, kalkulatora, tornistr6w, torby szkolnej,

worka na obuwie zanrriewre, stroju na zajgcia wychowania frzycznego oraz

innego wyposaZenia uczni6w wymaganego przez szkolg, w tym: np. fartuchy,

rgkawice ochronne, ubranie i narzgdzia niezbgdne do odbycia praktyki

uczniowskiej, a takhe mundur6w/mundurk6w i stroj 6w galowych,

c) instrument6w muzycznych dla uczni6w szk6l muzycznych oraz uczni6w

ucze stni czqcych w zaj gciach mtJzy czny ch w formach zor ganizowanych,

d) sprzgtu sportowego dla uczni6w szk6l sportowych,

e) sprzgtu umo2liwiaj4cego rozwijanie zainteresowari w

zor ganizowanych, np. w kolach zainteresowari,

0 komputera, laptopa, tabletu, notebooka, oprogramowania komputerowego,

program6w naukowych do tych sprzgt6w, urzqdzeir peryferyjnych do

komputera:monitor, drukarka, urzqdzenie wielofunkcyjne, gloSniki, sluchawki,

modem, router, mikrofon, myszka, klawiatura, tus/toner, skaner, czytnik e-

book, papier do drukarki, plyty CD i DVD oraz czgSci komputerolvych

usprawniaj4cych dzialanie posiadanego komputera, pamigci przenoSnej, koszt

naprawy komputera, drukarki,

g) oplaty zaabonament intemetory za okres od wrzeSnia do czerwca danego roku

szkolnego (z wyl4czeniem abonamentu internetowego w telefonach

kom6rkowych i pod warunkiem, 2e nie jest odliczany w zestawieniu rocznym

PIr),

h) 1 biurka szkolnego, I krzesla do biurka szkolnego, lampki na biurko w danym

roku szkolnym

formach



i) opLat za :udzial w zajgciach nauki jgzyk6w obcych, szkoleniach, kursach,

warsztatach lub w innych zajgciach edukacyjnych np. wyr6wnawczych,

sportowych, m:uzy cznych, komputerowych, tanecznych, recytatorskich;

j) oplat za tdzial w wycieczkach szkolnych, zielone szkoly, biale szkoly,

wyjSciach (wyjazdach) do kin, teatr6w lub innych imprezach organizowanych

przez szkolg, kolegium, oSrodek, moile dotyczyt zajgt, o charakterze

informatyc znym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub

turystyczno - kraj oznaw czym organizowan y ch pr zez szkoly, ko le gia, o Srodki ;

k) zakupu stroju sportowego jedynie w sytuacji gdy wiayze sig to w spos6b

oczywisty i bezpo6redni z procesem edukacyjnym ucznia tj.:

bluz, spodni sportowych, dres6w, spodenek sportowych, szort6w,

koszulek, T-shirt sportowy, getr6w, legins6w, k4piel6wek, kostiumu

plywackiego, czepka na basen, okular6w plywackich;

obuwia sportowego: tenis6wek, hal6wek, trampek, klapek na basen.

2) Calkowitego lub czgSciowego pokrycia oplat wymaganych przez szkolg, kolegium,

oSrodek, w tym oplat czesnego w plac6wkach niepublicznych.

3) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczeg6lnoSci zakupu

podrgcznik6w, lektur szkolnych i innych ksiqZek niezbgdnych do procesu

edukacyj ne go oraz przybor6w szkolnych.

2. Stypendium szkolne moze by6 udzielane uczniom takhe w formie calkowitego lub

czgSciowego pokrycia koszt6w zwiqzarrych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania,

w tym oplat za internat, bursg lub stancjg oraz oplat za przejazdy z miejsca zamieszkania do

szkoly, kolegium, oSrodka i z powrotem Srodkami transportu zbiorowego.

3. Stypendium szkolne moheby(, takze udzielane w formie Swiadczenia pienigZnego, jeZeli M-

GOPS uzna,2e udzielenie stypendium w formach, o kt6rych mowa w ust. l, nie jest moZliwe

albo celowe.

4. Stypendium udzielone w formach okreSlonych w ust. 1 pkt I i 2 realizowane jest poprzez

refundacjg poniesionych koszt6w na podstawie faktur lub rachunk6w wystawionych na

nazwisko ucznia lub wnioskodawcy.

5. W uzdsadnionych przypadkach stypendium szkolne udzielone w formach, o kt6rych mowa

w ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 2 jest realizowane poprzezzwrot wydatk6w, po przedstawieniu

innych dowod6w po Swiadczaj 4cych poniesieni e ko szt6w, w szczeg6lno Sci :

l) imiennych bilet6w miesigcznych na przejazdy Srodkami komunikacji publicznej,



2) zalwiadczenia dyrektora szkoly, kolegium, oSrodka, o poniesionym wydatku

edukacyjnym, jakim jest uczestnictwo ucznia: w wycieczce szkolnej, zielonej szkole,

bialej szkole, wyjScia do teatru, kina i innych imprezach organizowanychprzez szkolg,

kolegium, oSrodek z potwierdzon4 kwot4 oraz w miesi4cu jakim ten koszt zostal

poniesiony,

3) zalwiadczeri wystawionych przez szkolg, kolegium, oSrodek ucznia potwierdzajqce

zakup dodatkowych pomocy naukowych wrazz poniesion4 kwot4,

4) zafwiadczeri wystawionych przez szkolg, kolegium, oSrodek o dokonaniu zakupu

uZywanych podrgcznik6w na gieldzie szkolnej, zwyr6Lnieniem tytul6w podrgcznik6w

oraz cenq, potwierdzone przez wychowawc a, i2 uczen dane podrgczniki posiada,

5) zalwiadczeri wystawionych przez szkolg, kolegium, oSrodek o przynale2noSci do

szkolnego klubu sportowego i poniesienia koszt6w zwiryarrych z vtyjazdem np. na

zawody sportowe, poniesione oplaty w zwi4zku zzajgciarrri plywania, organizowanych

w ramach zajE(, v'rychowania frzycznego i inne.

6. Rachunki, faktury i inne dowody ksiggowe potwierdzaj4ce poniesione koszty mog4 byd

refundowane tylko w6wczas, gdy sQ wystawione zgodnie zust. 4-5, na odwrocie s4 opisane co

do zasadno6ci poniesionych koszt6w, podpisane przez wnioskodawcQ oraz sq zlo2one w

terminie okreSlonym w decyzji M-GOPS przyznajqcej stypendium. Dokumenty te nie mog4

budzil Zadnych w4tpliwoSci pod wzglgdem ich rzetelnoSci, oryginalnoSci oraz poprawnoSci

mer:ylorycznej. W sytuacjach w4tpliwych organ mohe wnosid o przedloilenie dodatkowych

dokument6w potwierd zaj4cy ch zasadnoSd poniesionych koszt6w.

7. W odniesieniu do formy stypendium okreSlonej ust. 1 pkt l-2 oraz ust. 2 dopuszcza sig

jednorazow4 platnoSd stypendium do wysokoSci sumy miesigcznych kwot stypendium

okreSlonej w decyzji.

8. Stypendium szkolne udzielone w formie, o kt6rej mowa ust. 1 pkt 3, bgdzie realizowane

przez zakup i przekazanie wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przedmiot6w pomocy

rzeczowej.

9. Dopuszczasig w przypadkachszczeg6lnie uzasadnionych rozliczenie stypendium szkolnego

przyznanego w formie Swiadczenia pienigZnego, poprzez zlo2enie oSwiadczenia przez

wnioskodawc1, o przeznaczeniu otrzymanych Srodk6w finansowych na cele edukacyjne.



Rozdzial 3. Spos6b ustalania wysokoSci stypendium szkolnego

WysokoSi stypendium szkolnego ustala sig w nastgpujqcy spos6b:

1. WysokoSd stypendium szkolnego, ustalona w spos6b okreSlony w powyZszej tabeli,

mohe by6 zwigkszona o l0%o zasilku rodzinnego, za kazdy warunek i okoliczno66

rodzinn4, o kt6rych mowa w art. 90d ust. I ustawy o systemie oSwiaty, jednakZe nie

przek,raczajqc200% kwoty, o kt6rej mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o Swiadczeniach

rodzinnych.

2. Kwoty, o kt6rych mowa w niniejszym rozdziale zaok,rqgla sig do pelnych zlotych w

96rg.

Rozdzial4. Tryb i spos6b udzielania stypendium szkolnego

l. Warunkiem ubiegania siE o przyznanie stypendium szkolnego jest zlo2enie stosownego

wniosku do M-GOPS.

2. W przlpadku posiadania przez M-GOPS informacji o wysokoSci dochodu w rodzinie

ucznia, doch6d na osobg w rodzinie ustala sig w oparciu o te informacje.

3. W razie zloleniawniosku po uplywie ustawowego terminu, zavzasadniony przypadek

zlohenia wniosku po terminie, \waha sig w szczeg6lnoSci nagle, znaczne pogorszenie

sig sytuacji materialnej rodziny ucznia.

4. W przypadku, gdy zlohony wniosek nie jest kompletny, M-GOPS wezwie

wnioskodawcg, do jego uzupelnienia, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

5. Wniosek nie podlega rozpatrzerriu w przlpadku, gdy:

a) zostanie z\ohony po terminie,

Miesigczna wysokoSd dochodu na osobg w

rodzinie ucznia z miesiqca

poprzedzaj4cego zloiLenie wniosku (w " )

wg kryterium, o kt6rym mowa w art. 8 ust.

1 pkt 2 ustawy o pomocy spolecznej.

Miesigczna wysokoSd stypendium

szkolnego w o/o liczona od kwoty zasilku

rodzinnego, o kt6rej mowa w art. 6 ust. 2

pkt 2 ustawy o Swiadczeniach rodzinnych

Do 80% kwoty kryterium dochodowego na

osobg w rodzinie

I 20%-l 60% kwoty zasilku rodzinnego

Powy2ej 80% do l00o/o kwoty kryterium

dochodowego na osobg w rodzinie

80%-120% kwoty zasilku rodzinnego



b) nie zawiera kompletu wymaganych dokument6w, a wnioskodawca nie uzupelnil

brak6w, w terminie okreSlonym w ust. 4.

6. Terminy wyplaty stypendium szkolnego sqzaleime od terminu otrzymaniaSrodk6w na

ten cel z budzetu paristwa ztym, Ze nie mogq byi p6zniej sze niz

a) do 20 grudnia danego roku szkolnego za okres od I wrzeSnia do 3l grudnia,

b) do l0 lipca danego roku szkolnego za okres od I stycznia do 30 czerwca.

7. Wydatki Wszczegolnione w dowodach, o kt6rych mowa w rozdziale 2 ust.4 i 5 bgd4

sfinansowan e, jeheli spelnione zostan4 Nqcznie ponihsze warunki :

a) dotycz1 okresu, na jaki przyzlane jest stypendium - z tym, 2e w okresie

rozliczeniowym o kt6rym mowa w ust. 6 pkt a, uwzglgdniane bgd4 r6wnie2

faktury VAT, rachunki i inne dowody poniesienia koszt6w zakupu

podrgcznik6w i przybor6w szkolnych zwiqzanych z procesem edukacyjnym, z

miesiqca lipca i sierpnia roku, w kt6rym skladany jest wniosek,

b) sq zgodne z formami okreslonymi w decyzji,

c) ceny wynikajqce ztych dokument6w s4 racjonalne, wiarygodne i nie odbiegajq

od cen obowipuj4cych na rynku.

Form4 refundacji koszt6w jest wyplata got6wkowa w kasie banku lub przelew na

rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcg do wysokoSci stypendium

szkolnego okreSlonego w dokumentach jednak w kwocie nie wyzszej niZ wynikajqcej

zprzedstawionych dowod6w potwierdzaj4cych poniesione wydatki na cele edukacyjne.

Stypendium szkolne przyz,nane w formie Swiadczenia pienig2nego realizowane jest

got6wkq w kasie lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przezwnioskodawcg.

10. Stypendium szkolne przyznane w formie Swiadczenia pienigznego wyplaca sig w

terminach, o kt6rych mowa w ust. 6 pkt a i b.

Rozdzial5. Tryb i spos6b udzielania zasilku szkolnego

Warunkiem ubiegania sig o zasilek szkolny, jest zloaenie stosownego wniosku

do M-GOPS.

Do wniosku o przyznarie zasilku szkolnego nalezy dolqczyc dokumenty

poSwiadczaj4ce wyst4pienie zdarzenia losowego.

Udzielenie zasilku szkolnego w formie pienigznej nastgpuje poprzez przekazanie

Srodk6w pienigZnych na wskazane przez wnioskodawcg konto lub wyplatg w kasie

banku.

8.

9.

1.

2.

J.



5.

Dopuszcza sig rozliczenie zasilku szkolnego przyznanego w formie Swiadczenia

pienigZnego, poprzez zlohenie oSwiadczenia przez wnioskodawcg, o przeznaczeniu

otrzymanych Srodk6w finansowych na cele edukacyjne.

Zasilek szkolny udzielony w formie pomocy rzeczowej, bgdzie realizowany przez

zaklp i przekazanie wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przedmiot6w pomocy

rzeczowej.

PRZEU/
Rady

mgr Aleksander Wilk

,c


