
UCHWAŁA NR XLIV/248/09  

RADY GMINY SANTOK  

z dnia 29 października 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie Gminy Santok 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity (Dz.U.z 

2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( tekst jednolity 

Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz.2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Santok, zwany dalej „ regulaminem” określa: 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 

§ 3. Na warunkach przewidzianych w mniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na 

terenie Gminy Santok uczniom szkół wymienionych w art.90 b ust.3 i 4 ustawy o systemie oświaty.  

§ 4. 1. Wysokość miesięczna stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów i nie może być niższa 

miesięcznie niż 80 % kwoty ,o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach 

rodzinnych ( Dz.U.z 2006 Nr 139,poz.992 ze zm.) oraz nie może przekroczyć miesięcznie 200 % kwoty, o której 

mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych. 

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym 

roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegium 

pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niżmiesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

3. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że 

wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, 

o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku 

słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegium pracowników służb 

społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r 

o świadczeniach rodzinnych.  

4. Wójt Gminy Santok ustala wysokość stypendium szkolnego dla danego ucznia w granicach określonych w § 

4 ust.1 i 3, w każdej sprawie indywidualnie kierując się sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny, innymi 

okolicznościami, o których mowa w art.90 d ust.1 ustawy o systemie oświaty, wykorzystując opinię Komisji 

stypendialnej w sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku.  

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 

§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Zespole Oświaty w Santoku 

ul.Gorzowska 59.  

§ 7. 1. Organem o charakterze opiniodawczo- doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna powoływana przez 

Wójta Gminy Santok. 

2. W skład komisji wchodzą : 

3. Do zadań Komisji należy: 

4. Wójt Gminy Santok może zlecać Komisji inne zadania niż wymienione w ust.3.  

5. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Wójtem.  

6. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.  

7. Obsługę biurową komisji zapewnia Gminny Zespół Oświaty.  

§ 8. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 pkt 1 realizowane jest przez: 

2. Stypendium szkolne udzielane w formie rzeczowej określonej w § 5 pkt.2 udzielane jest przez: 

3. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 pkt.3 realizowane jest przez zwrot kosztów biletów 

miesięcznych lub jednorazowych na podstawie przedstawionych dokumentów oraz zwrot uprzednio zaakceptowanych 

kosztów poniesionych związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.  

4. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 pkt.4 jest wypłacane w formie gotówkowej w kasie 

Gminnego Zespołu Oświaty.  

5. Przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej na rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy jest 

dopuszczalne za pisemną zgodą wnioskodawcy.  

6. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów, o których mowa w ust.1 pkt .2 , ust.2 pkt.2 oraz ust.3 należy 

składać w Gminnym Zespole Oświaty w terminie określonym w decyzji. Zwrot poniesionych kosztów ,o których wyżej

mowa nastąpi po weryfikacji złożonych dokumentów.  

§ 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

zdarzenia losowego. 

2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności: 

3. Gminna Komisja Stypendialna przedstawi Wójtowi Gminy Santok propozycje dotyczące formy, w jakiej może 

być przyznany zasiłek szkolny oraz trybu i sposobu udzielania zasiłku  

4. Do zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 6 i § 7 ust.3 niniejszego regulaminu  

5. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.  

§ 10. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 5 % dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Santok zgodnie 

z art.90 r ust.4 ustawy o systemie oświaty.  

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVII/181/05 Rady Gminy Santok z dnia 17 marca 2005 r w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej dla uczniów, uchwala Nr XXIX∕199∕05 z dnia 28 kwietnia 2005 r sprawie zmiany 

uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów oraz uchwala Nr I∕11∕2006 Rady Gminy 

Santok z dnia 27 listopada 2006 r o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

§ 12. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2009r.  

1) Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

2) Formy udzielania stypendium szkolnego

3) Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

4) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

1) Dochodzie miesięcznym na członka rodziny ucznia – należy przez to rozumieć dochód ustalony na zasadach 

określonych w art.8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2008 r Nr 115 

poz.728 - tekst jednolity ze zm.) 

2) Kryterium dochodowym na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 

2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2008 r Nr 115 poz.728- tekst jednolity ze zm.) 

3) Rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 

4) Ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r 

o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.z 2006 r Nr 139,poz.992- tekst jednolity ze zm.) 

5) Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty 

( Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz.2572- ze zm.) 

1) Częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza zajęcia organizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach 

edukacyjnych realizowanych poza szkołą 

2) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a także 

wydawnictw o charakterze encyklopedycznym ,słowników, przyborów szkolnych 

3) Pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy 

kolegiów, o których mowa w art.90 d ust.3 poza miejscem zamieszkania 

4) Świadczenia pieniężnego , jeżeli Wójt Gminy Santok uzna,że przyznanie stypendiów w formach, o których mowa 

w pkt 1-3 nie jest możliwe lub celowe 

1) przewodniczący

2) wiceprzewodniczący

3) członkowie w liczbie 5 osób

1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem formalnym

2) wstępne kwalifikowanie do grup dochodowych

3) przedstawienie Wójtowi Gminy Santok propozycji miesięcznej wysokości stypendium szkolnego

4) negatywne opiniowanie wniosków niespełniających określonych kryteriów

5) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne może być przyznane z urzędu

1) Zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych, przelewem na rachunek bankowy podmiotu 

organizującego te zajęcia 

2) Zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na udział ucznia w zajęciach edukacyjnych na 

podstawie przedstawionych rachunków 

1) dostarczenie uczniowi za pośrednictwem szkoły , do której uczęszcza podręczników zaakceptowanych przez 

szkołę lub pomocy wskazanych we wniosku o stypendium 

2) zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na zakup podręczników i pomocy na podstawie 

przedstawionych rachunków 

1) pożar mieszkania

2) zalanie mieszkania

3) okradzenie mieszkania ucznia

4) śmierć rodziców lub opiekuna prawnego

5) nieuleczalna choroba ucznia, rodziców lub opiekuna prawnego

Przewodniczący Rady Gminy  

 

Tadeusz Boczula 
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UCHWAŁA NR XLIV/248/09  

RADY GMINY SANTOK  

z dnia 29 października 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie Gminy Santok 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity (Dz.U.z 

2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( tekst jednolity 

Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz.2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Santok, zwany dalej „ regulaminem” określa: 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 

§ 3. Na warunkach przewidzianych w mniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na 

terenie Gminy Santok uczniom szkół wymienionych w art.90 b ust.3 i 4 ustawy o systemie oświaty.  

§ 4. 1. Wysokość miesięczna stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów i nie może być niższa 

miesięcznie niż 80 % kwoty ,o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach 

rodzinnych ( Dz.U.z 2006 Nr 139,poz.992 ze zm.) oraz nie może przekroczyć miesięcznie 200 % kwoty, o której 

mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych. 

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym 

roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegium 

pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niżmiesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

3. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że 

wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, 

o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku 

słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegium pracowników służb 

społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r 

o świadczeniach rodzinnych.  

4. Wójt Gminy Santok ustala wysokość stypendium szkolnego dla danego ucznia w granicach określonych w § 

4 ust.1 i 3, w każdej sprawie indywidualnie kierując się sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny, innymi 

okolicznościami, o których mowa w art.90 d ust.1 ustawy o systemie oświaty, wykorzystując opinię Komisji 

stypendialnej w sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku.  

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 

§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Zespole Oświaty w Santoku 

ul.Gorzowska 59.  

§ 7. 1. Organem o charakterze opiniodawczo- doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna powoływana przez 

Wójta Gminy Santok. 

2. W skład komisji wchodzą : 

3. Do zadań Komisji należy: 

4. Wójt Gminy Santok może zlecać Komisji inne zadania niż wymienione w ust.3.  

5. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Wójtem.  

6. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.  

7. Obsługę biurową komisji zapewnia Gminny Zespół Oświaty.  

§ 8. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 pkt 1 realizowane jest przez: 

2. Stypendium szkolne udzielane w formie rzeczowej określonej w § 5 pkt.2 udzielane jest przez: 

3. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 pkt.3 realizowane jest przez zwrot kosztów biletów 

miesięcznych lub jednorazowych na podstawie przedstawionych dokumentów oraz zwrot uprzednio zaakceptowanych 

kosztów poniesionych związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.  

4. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 pkt.4 jest wypłacane w formie gotówkowej w kasie 

Gminnego Zespołu Oświaty.  

5. Przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej na rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy jest 

dopuszczalne za pisemną zgodą wnioskodawcy.  

6. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów, o których mowa w ust.1 pkt .2 , ust.2 pkt.2 oraz ust.3 należy 

składać w Gminnym Zespole Oświaty w terminie określonym w decyzji. Zwrot poniesionych kosztów ,o których wyżej

mowa nastąpi po weryfikacji złożonych dokumentów.  

§ 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

zdarzenia losowego. 

2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności: 

3. Gminna Komisja Stypendialna przedstawi Wójtowi Gminy Santok propozycje dotyczące formy, w jakiej może 

być przyznany zasiłek szkolny oraz trybu i sposobu udzielania zasiłku  

4. Do zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 6 i § 7 ust.3 niniejszego regulaminu  

5. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.  

§ 10. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 5 % dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Santok zgodnie 

z art.90 r ust.4 ustawy o systemie oświaty.  

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVII/181/05 Rady Gminy Santok z dnia 17 marca 2005 r w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej dla uczniów, uchwala Nr XXIX∕199∕05 z dnia 28 kwietnia 2005 r sprawie zmiany 

uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów oraz uchwala Nr I∕11∕2006 Rady Gminy 

Santok z dnia 27 listopada 2006 r o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

§ 12. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2009r.  

1) Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

2) Formy udzielania stypendium szkolnego

3) Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

4) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

1) Dochodzie miesięcznym na członka rodziny ucznia – należy przez to rozumieć dochód ustalony na zasadach 

określonych w art.8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2008 r Nr 115 

poz.728 - tekst jednolity ze zm.) 

2) Kryterium dochodowym na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 

2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2008 r Nr 115 poz.728- tekst jednolity ze zm.) 

3) Rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 

4) Ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r 

o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.z 2006 r Nr 139,poz.992- tekst jednolity ze zm.) 

5) Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty 

( Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz.2572- ze zm.) 

1) Częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza zajęcia organizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach 

edukacyjnych realizowanych poza szkołą 

2) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a także 

wydawnictw o charakterze encyklopedycznym ,słowników, przyborów szkolnych 

3) Pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy 

kolegiów, o których mowa w art.90 d ust.3 poza miejscem zamieszkania 

4) Świadczenia pieniężnego , jeżeli Wójt Gminy Santok uzna,że przyznanie stypendiów w formach, o których mowa 

w pkt 1-3 nie jest możliwe lub celowe 

1) przewodniczący

2) wiceprzewodniczący

3) członkowie w liczbie 5 osób

1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem formalnym

2) wstępne kwalifikowanie do grup dochodowych

3) przedstawienie Wójtowi Gminy Santok propozycji miesięcznej wysokości stypendium szkolnego

4) negatywne opiniowanie wniosków niespełniających określonych kryteriów

5) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne może być przyznane z urzędu

1) Zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych, przelewem na rachunek bankowy podmiotu 

organizującego te zajęcia 

2) Zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na udział ucznia w zajęciach edukacyjnych na 

podstawie przedstawionych rachunków 

1) dostarczenie uczniowi za pośrednictwem szkoły , do której uczęszcza podręczników zaakceptowanych przez 

szkołę lub pomocy wskazanych we wniosku o stypendium 

2) zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na zakup podręczników i pomocy na podstawie 

przedstawionych rachunków 

1) pożar mieszkania

2) zalanie mieszkania

3) okradzenie mieszkania ucznia

4) śmierć rodziców lub opiekuna prawnego

5) nieuleczalna choroba ucznia, rodziców lub opiekuna prawnego

Przewodniczący Rady Gminy  

 

Tadeusz Boczula 
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UCHWAŁA NR XLIV/248/09  

RADY GMINY SANTOK  

z dnia 29 października 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie Gminy Santok 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity (Dz.U.z 

2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( tekst jednolity 

Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz.2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Santok, zwany dalej „ regulaminem” określa: 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 

§ 3. Na warunkach przewidzianych w mniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na 

terenie Gminy Santok uczniom szkół wymienionych w art.90 b ust.3 i 4 ustawy o systemie oświaty.  

§ 4. 1. Wysokość miesięczna stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów i nie może być niższa 

miesięcznie niż 80 % kwoty ,o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach 

rodzinnych ( Dz.U.z 2006 Nr 139,poz.992 ze zm.) oraz nie może przekroczyć miesięcznie 200 % kwoty, o której 

mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych. 

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym 

roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegium 

pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niżmiesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

3. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że 

wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, 

o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku 

słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegium pracowników służb 

społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r 

o świadczeniach rodzinnych.  

4. Wójt Gminy Santok ustala wysokość stypendium szkolnego dla danego ucznia w granicach określonych w § 

4 ust.1 i 3, w każdej sprawie indywidualnie kierując się sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny, innymi 

okolicznościami, o których mowa w art.90 d ust.1 ustawy o systemie oświaty, wykorzystując opinię Komisji 

stypendialnej w sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku.  

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 

§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Zespole Oświaty w Santoku 

ul.Gorzowska 59.  

§ 7. 1. Organem o charakterze opiniodawczo- doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna powoływana przez 

Wójta Gminy Santok. 

2. W skład komisji wchodzą : 

3. Do zadań Komisji należy: 

4. Wójt Gminy Santok może zlecać Komisji inne zadania niż wymienione w ust.3.  

5. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Wójtem.  

6. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.  

7. Obsługę biurową komisji zapewnia Gminny Zespół Oświaty.  

§ 8. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 pkt 1 realizowane jest przez: 

2. Stypendium szkolne udzielane w formie rzeczowej określonej w § 5 pkt.2 udzielane jest przez: 

3. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 pkt.3 realizowane jest przez zwrot kosztów biletów 

miesięcznych lub jednorazowych na podstawie przedstawionych dokumentów oraz zwrot uprzednio zaakceptowanych 

kosztów poniesionych związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.  

4. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 pkt.4 jest wypłacane w formie gotówkowej w kasie 

Gminnego Zespołu Oświaty.  

5. Przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej na rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy jest 

dopuszczalne za pisemną zgodą wnioskodawcy.  

6. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów, o których mowa w ust.1 pkt .2 , ust.2 pkt.2 oraz ust.3 należy 

składać w Gminnym Zespole Oświaty w terminie określonym w decyzji. Zwrot poniesionych kosztów ,o których wyżej

mowa nastąpi po weryfikacji złożonych dokumentów.  

§ 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

zdarzenia losowego. 

2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności: 

3. Gminna Komisja Stypendialna przedstawi Wójtowi Gminy Santok propozycje dotyczące formy, w jakiej może 

być przyznany zasiłek szkolny oraz trybu i sposobu udzielania zasiłku  

4. Do zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 6 i § 7 ust.3 niniejszego regulaminu  

5. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.  

§ 10. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 5 % dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Santok zgodnie 

z art.90 r ust.4 ustawy o systemie oświaty.  

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVII/181/05 Rady Gminy Santok z dnia 17 marca 2005 r w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej dla uczniów, uchwala Nr XXIX∕199∕05 z dnia 28 kwietnia 2005 r sprawie zmiany 

uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów oraz uchwala Nr I∕11∕2006 Rady Gminy 

Santok z dnia 27 listopada 2006 r o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

§ 12. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2009r.  

1) Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

2) Formy udzielania stypendium szkolnego

3) Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

4) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

1) Dochodzie miesięcznym na członka rodziny ucznia – należy przez to rozumieć dochód ustalony na zasadach 

określonych w art.8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2008 r Nr 115 

poz.728 - tekst jednolity ze zm.) 

2) Kryterium dochodowym na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 

2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2008 r Nr 115 poz.728- tekst jednolity ze zm.) 

3) Rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 

4) Ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r 

o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.z 2006 r Nr 139,poz.992- tekst jednolity ze zm.) 

5) Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty 

( Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz.2572- ze zm.) 

1) Częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza zajęcia organizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach 

edukacyjnych realizowanych poza szkołą 

2) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a także 

wydawnictw o charakterze encyklopedycznym ,słowników, przyborów szkolnych 

3) Pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy 

kolegiów, o których mowa w art.90 d ust.3 poza miejscem zamieszkania 

4) Świadczenia pieniężnego , jeżeli Wójt Gminy Santok uzna,że przyznanie stypendiów w formach, o których mowa 

w pkt 1-3 nie jest możliwe lub celowe 

1) przewodniczący

2) wiceprzewodniczący

3) członkowie w liczbie 5 osób

1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem formalnym

2) wstępne kwalifikowanie do grup dochodowych

3) przedstawienie Wójtowi Gminy Santok propozycji miesięcznej wysokości stypendium szkolnego

4) negatywne opiniowanie wniosków niespełniających określonych kryteriów

5) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne może być przyznane z urzędu

1) Zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych, przelewem na rachunek bankowy podmiotu 

organizującego te zajęcia 

2) Zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na udział ucznia w zajęciach edukacyjnych na 

podstawie przedstawionych rachunków 

1) dostarczenie uczniowi za pośrednictwem szkoły , do której uczęszcza podręczników zaakceptowanych przez 

szkołę lub pomocy wskazanych we wniosku o stypendium 

2) zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na zakup podręczników i pomocy na podstawie 

przedstawionych rachunków 

1) pożar mieszkania

2) zalanie mieszkania

3) okradzenie mieszkania ucznia

4) śmierć rodziców lub opiekuna prawnego

5) nieuleczalna choroba ucznia, rodziców lub opiekuna prawnego

Przewodniczący Rady Gminy  
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UCHWAŁA NR XLIV/248/09  

RADY GMINY SANTOK  

z dnia 29 października 2009 r.  

 

w sprawie: regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie Gminy Santok 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity (Dz.U.z 

2001 r Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( tekst jednolity 

Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz.2572 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Santok, zwany dalej „ regulaminem” określa: 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 

§ 3. Na warunkach przewidzianych w mniejszym regulaminie stypendia szkolne są przyznawane zamieszkałym na 

terenie Gminy Santok uczniom szkół wymienionych w art.90 b ust.3 i 4 ustawy o systemie oświaty.  

§ 4. 1. Wysokość miesięczna stypendium uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczniów i nie może być niższa 

miesięcznie niż 80 % kwoty ,o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach 

rodzinnych ( Dz.U.z 2006 Nr 139,poz.992 ze zm.) oraz nie może przekroczyć miesięcznie 200 % kwoty, o której 

mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych. 

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym 

roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegium 

pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niżmiesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

3. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że 

wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, 

o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku 

słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegium pracowników służb 

społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r 

o świadczeniach rodzinnych.  

4. Wójt Gminy Santok ustala wysokość stypendium szkolnego dla danego ucznia w granicach określonych w § 

4 ust.1 i 3, w każdej sprawie indywidualnie kierując się sytuacją dochodową ucznia i jego rodziny, innymi 

okolicznościami, o których mowa w art.90 d ust.1 ustawy o systemie oświaty, wykorzystując opinię Komisji 

stypendialnej w sprawie propozycji wysokości stypendium lub zasiłku.  

§ 5. Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 

§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Zespole Oświaty w Santoku 

ul.Gorzowska 59.  

§ 7. 1. Organem o charakterze opiniodawczo- doradczym jest Gminna Komisja Stypendialna powoływana przez 

Wójta Gminy Santok. 

2. W skład komisji wchodzą : 

3. Do zadań Komisji należy: 

4. Wójt Gminy Santok może zlecać Komisji inne zadania niż wymienione w ust.3.  

5. Komisja odbywa posiedzenia w terminach uzgodnionych z Wójtem.  

6. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.  

7. Obsługę biurową komisji zapewnia Gminny Zespół Oświaty.  

§ 8. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 pkt 1 realizowane jest przez: 

2. Stypendium szkolne udzielane w formie rzeczowej określonej w § 5 pkt.2 udzielane jest przez: 

3. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 pkt.3 realizowane jest przez zwrot kosztów biletów 

miesięcznych lub jednorazowych na podstawie przedstawionych dokumentów oraz zwrot uprzednio zaakceptowanych 

kosztów poniesionych związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.  

4. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 5 pkt.4 jest wypłacane w formie gotówkowej w kasie 

Gminnego Zespołu Oświaty.  

5. Przekazywanie stypendium w formie bezgotówkowej na rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy jest 

dopuszczalne za pisemną zgodą wnioskodawcy.  

6. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów, o których mowa w ust.1 pkt .2 , ust.2 pkt.2 oraz ust.3 należy 

składać w Gminnym Zespole Oświaty w terminie określonym w decyzji. Zwrot poniesionych kosztów ,o których wyżej

mowa nastąpi po weryfikacji złożonych dokumentów.  

§ 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej z powodu 

zdarzenia losowego. 

2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są w szczególności: 

3. Gminna Komisja Stypendialna przedstawi Wójtowi Gminy Santok propozycje dotyczące formy, w jakiej może 

być przyznany zasiłek szkolny oraz trybu i sposobu udzielania zasiłku  

4. Do zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio § 6 i § 7 ust.3 niniejszego regulaminu  

5. Zasiłek szkolny przyznaje się oceniając sytuację materialną ucznia indywidualnie.  

§ 10. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 5 % dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Santok zgodnie 

z art.90 r ust.4 ustawy o systemie oświaty.  

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVII/181/05 Rady Gminy Santok z dnia 17 marca 2005 r w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej dla uczniów, uchwala Nr XXIX∕199∕05 z dnia 28 kwietnia 2005 r sprawie zmiany 

uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów oraz uchwala Nr I∕11∕2006 Rady Gminy 

Santok z dnia 27 listopada 2006 r o zmianie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

§ 12. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2009r.  

1) Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

2) Formy udzielania stypendium szkolnego

3) Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

4) Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

1) Dochodzie miesięcznym na członka rodziny ucznia – należy przez to rozumieć dochód ustalony na zasadach 

określonych w art.8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2008 r Nr 115 

poz.728 - tekst jednolity ze zm.) 

2) Kryterium dochodowym na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 

2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2008 r Nr 115 poz.728- tekst jednolity ze zm.) 

3) Rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące 

4) Ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r 

o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.z 2006 r Nr 139,poz.992- tekst jednolity ze zm.) 

5) Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty 

( Dz.U. z 2004 r Nr 256, poz.2572- ze zm.) 

1) Częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, 

wykraczających poza zajęcia organizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach 

edukacyjnych realizowanych poza szkołą 

2) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a także 

wydawnictw o charakterze encyklopedycznym ,słowników, przyborów szkolnych 

3) Pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy 

kolegiów, o których mowa w art.90 d ust.3 poza miejscem zamieszkania 

4) Świadczenia pieniężnego , jeżeli Wójt Gminy Santok uzna,że przyznanie stypendiów w formach, o których mowa 

w pkt 1-3 nie jest możliwe lub celowe 

1) przewodniczący

2) wiceprzewodniczący

3) członkowie w liczbie 5 osób

1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod względem formalnym

2) wstępne kwalifikowanie do grup dochodowych

3) przedstawienie Wójtowi Gminy Santok propozycji miesięcznej wysokości stypendium szkolnego

4) negatywne opiniowanie wniosków niespełniających określonych kryteriów

5) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne może być przyznane z urzędu

1) Zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych, przelewem na rachunek bankowy podmiotu 

organizującego te zajęcia 

2) Zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na udział ucznia w zajęciach edukacyjnych na 

podstawie przedstawionych rachunków 

1) dostarczenie uczniowi za pośrednictwem szkoły , do której uczęszcza podręczników zaakceptowanych przez 

szkołę lub pomocy wskazanych we wniosku o stypendium 

2) zwrot uprzednio zaakceptowanych kosztów poniesionych na zakup podręczników i pomocy na podstawie 

przedstawionych rachunków 

1) pożar mieszkania

2) zalanie mieszkania

3) okradzenie mieszkania ucznia

4) śmierć rodziców lub opiekuna prawnego

5) nieuleczalna choroba ucznia, rodziców lub opiekuna prawnego

Przewodniczący Rady Gminy  

 

Tadeusz Boczula 
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