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UCHWAŁA NR XVII/100/16
RADY GMINY MASZEWO
z dnia 31 maja 2016 r.
zmieniając uchwałę Nr XXII/123/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2156, Dz. U. z 2016r. poz. 35 i z 2016r. poz. 64) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/123/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej dla uczniów wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym
uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
2. Ustala się następujące grupy dochodowe:
1. I grupa - dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia do kwoty 150,00 zł.
2. II grupa - dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia od 150,01 zł do 200,00 zł.
3. III grupa - w której dochód miesięczny na członka rodziny ucznia jest wyższy niż 200,01 zł netto i nie
przekracza kwoty podanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
3. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego wynikająca z zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej
grupy dochodowej, w zależności od ilości posiadanych środków, wynosi:
1. Od 126% do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych – I grupa
2. Od 101% do 125% kwoty, o której mowa w art. 6. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych – II grupa
3. Od 80% do 100% kwoty, której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych- III grupa
4. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych nie wystarcza na przyznanie
tego świadczenia wszystkim osobom, które złożyły wnioski i spełniają kryteria uprawniające do otrzymania
stypendium na zasadach określonych w ust. 3 dopuszcza się przyznanie stypendium szkolnego w równej
kwocie, nie niższej niż 80% o której art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
rodzinnych.”
2) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. 1 Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:
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a) pozaszkolne zajęcia edukacyjne (nauka języków obcych, zajęcia muzyczne, komputerowe, sportowe
itp.),
b) przedsięwzięcia realizowane przez szkołę (zielone szkoły, edukacyjne wycieczki szkolne, wyjścia do
kina i teatru, muzeum, basen itp.)
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów:
a) koszty zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna),
b) koszty dojazdu do szkoły (środki komunikacji zbiorowej),
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników i pomocy
szkolnych, artykułów i przyborów szkolnych, wydawnictw encyklopedycznych, słowników, atlasów
a także stroju sportowego i galowego oraz mundurka szkolnego,
4) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat i wydatków związanych z procesem edukacyjnym:
a) koszty abonamentu internetowego,
b) koszty komputera, oprogramowania komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
c) koszty opłaty czesnego,
d) okularów korekcyjnych,
e) koszty odzieży i przyborów wymaganych do nauki zawodu,
f) biurka, lampki i krzesła do biurka itp.”
3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6 Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Maszewie.”
4) skreśla się § 7,
5) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 ust. 1 pkt 1,
realizowane jest przez refundację poniesionych kosztów na podstawie oryginałów faktur lub innych
dokumentów potwierdzających poniesione opłaty np.: zaświadczeń dyrektora szkoły itp.
2. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 ust. 1 pkt 2, realizowane jest przez refundację
kosztów biletów miesięcznych na podstawie oryginałów tych biletów, rachunków i faktur, oraz refundacje
kosztów poniesionych na zakwaterowanie i opłatę czesnego na podstawie oryginałów faktur, rachunków lub
innych dokumentów potwierdzających poniesione opłaty.
3. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4, realizowane jest przez
refundację poniesionych kosztów na podstawie oryginałów rachunków, faktur lub innych dokumentów
potwierdzających poniesione opłaty.
4. Refundacja poniesionych kosztów przez Wnioskodawcę odbywa się w formie przelewu na rachunek
bankowy wnioskodawcy lub rachunek bankowy wskazany na fakturze lub rachunku w przypadku zakupu na
przelew.”
6) dodaje się § 8a w brzmieniu: „§ 8a. Wydatki na pokrycie kosztów nauki określonych w § 5 ust. 1 muszą
być udokumentowane, uzasadnione, poniesione w racjonalnej wysokości oraz odnosić się do okresu, na
który stypendium szkolne zostało przyznane.”
7) dodaje się § 8b w brzmieniu: „§ 8b. W przypadku przyznania stypendium szkolnego uczniowi z rodziny
niewydolnej społecznie organ przyznający świadczenie może upoważnić pedagoga szkolnego, dyrektora
szkoły lub pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Maszewie do realizacji przyznanego uczniowi
stypendium szkolnego.”
8) skreśla się § 11.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maszewo.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Anetta Józefczyk

