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UCHWAŁA NR XXXIX.219.2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 3 listopada 2017 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Łęknica
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943
z późn. zm.) Rada Miejska w Łęknicy uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Łęknica, zwany dalej Regulaminem.
§ 2. Regulamin określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolne;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.
§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 z późn. zm.);
2) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy mieszkające na terenie gminy
Łęknica;
3) stypendium – rozumie się przez to stypendium szkolne, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 1 ustawy;
4) zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny, o którym mowa w art. 90c ust. 2 pkt 2 ustawy;
5) kryterium dochodowym – rozumie się przez to miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 20167r. poz. 1769 z późn. zm.);
6) 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 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej;
7) kwocie bazowej - należy rozumieć przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o świadczeniach rodzinnych, która jest podstawą do obliczania miesięcznej wysokości stypendium (t.j.
Dz. U. z 2016r. poz. 1518 z późn. zm.)
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8) zasiłku rodzinnym - należy rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2016r. poz. 1518 z późn. zm.).
Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 4. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego dla ucznia uprawnionego do jego otrzymania uzależniona
jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz okoliczności rodzinnych, o jakich mowa
w art. 90d ust. 1 ustawy i ustalana jest w następujący sposób:
1) przy miesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie - do 50 % kryterium dochodowego oraz wystąpienia
przynajmniej jednej z okoliczności rodzinnych, stypendium ustala się w kwocie, zawierającej się
w przedziale od 100 % - 200 % kwoty zasiłku rodzinnego;
2) przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie - powyżej 50 % kwoty kryterium dochodowego oraz
wystąpienia przynajmniej jednej z okoliczności rodzinnych, stypendium ustala się w kwocie, zawierającej
się w przedziale od 80 % - 90 % kwoty zasiłku rodzinnego.
Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego
§ 5. W zależności od potrzeb stypendium udziela się w następujących formach:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności udziału w wyrównawczych
zajęciach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, m.in. wyjściach lub
wyjazdach do teatru, kina, muzeum, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, obozy szkolne, dodatkowe
zajęcia edukacyjne oraz kosztów związanych z uczestnictwem w praktykach zawodowych;
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza
szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, artystycznych, informatycznych,
sportowych, komputerowych, zajęć na basenie;
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
a) podręczników, lektur, encyklopedii, atlasów, słowników i innych książek oraz multimedialnych
programów edukacyjnych pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, komputera, części do
komputera, oprogramowania komputerowego, pokrycia kosztów abonamentu internetowego, drukarki,
tuszy i tonerów do drukarek, płyt CD i DVD, papieru do drukarki, biurka i krzesła do biurka, pendrive,
power bank,
b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów i innych artykułów szkolnych,
c) stroju sportowego w szczególności: dres, bluza sportowa, spodnie sportowe, koszulka sportowa,
spodenki sportowe, stroju gimnastycznego, butów sportowych,
d) stroju szkolnego, jeżeli jest wymagany przez szkołę,
e) okularów korekcyjnych,
f) stroju galowego (raz w roku szkolnym),
g) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, np. instrumenty
muzyczne, mikroskop;
4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania ucznia szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej oraz słuchacza kolegiów pracowników
służb społecznych min.: zakwaterowania, wyżywienia w stołówkach szkolnych, transportu środkami
komunikacji zbiorczej, pokrycie czesnego;
5) stypendium może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych
w art. 90d ust. 5 ustawy.
Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 6. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
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§ 7. Pomoc materialna w formie pieniężnej realizowana jest:
1) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę;
2) gotówkowo w Kasie Urzędu.
§ 8. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt 1 i 2 jest realizowane poprzez:
1) zapłatę należności za udział uczniów w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek bankowy
podmiotu organizującego te zajęcia;
2) zwrot kosztów po przedstawieniu przez rodzica/opiekuna lub pełnoletniego ucznia imiennego
rachunku/faktury.
2. Stypendium szkolne w formie przewidzianej § 5 pkt 3 jest udzielane poprzez refundację uprzednio
zaakceptowanych wydatków po przedstawieniu zaświadczeń, rachunków/faktur potwierdzających zakup usługi
lub towaru w formie gotówkowej w kasie lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy wnioskodawcy.
Termin wypłaty do 7 dni od dnia przedstawienia rachunków.
3. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 4 jest udzielane poprzez zwrot kosztów biletów
miesięcznych na dojazdy do szkoły położonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez
dofinansowanie udokumentowanych wydatków związanych z kosztami zamieszkania w miejscowości
położenia szkoły oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internatu. Stypendium wypłacane jest w formie
gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Łęknicy lub przekazywane na rachunek bankowy wnioskodawcy.
4. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 5 jest wypłacane w formie gotówkowej w kasie Urzędu
Miejskiego w Łęknicy lub przekazywane na rachunek bankowy wnioskodawcy.
Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 9. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łęknicy.
2. Zasiłek w formie pieniężnej realizowany jest:
1) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę;
2) gotówkowo w Kasie Urzędu.
3. Zasiłek przyznany w formie rzeczowej realizowany będzie poprzez refundację uprzednio
zaakceptowanych wydatków po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń lub rachunków/faktur
potwierdzających zakup usługi lub towaru w formie gotówkowej w kasie lub w formie bezgotówkowej
– przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XVII.128.2012 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Łęknica.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek

