
 

 

                                                                                                                                      

UCHWAŁA Nr IX/71/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 23 sierpnia 2019 roku 

 
w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla      

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  Sochocin  
  

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1457 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt  15 oraz 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506),  Rada Gminy uchwala Regulamin 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy  Sochocin   

 

                                                                               

                                                                 Rozdział 1 

                                                       Postanowienia ogólne  
§ 1. Niniejszy regulamin określa zasady  udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym uczniom zamieszkałym na obszarze Gminy Sochocin, w tym:  

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.  

 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

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 2018 r. poz.  1508 z późn. zm.);  

2) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.);  

3) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.).  

 

                                                                   Rozdział 2  

 

                Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego oraz formy jego  udzielania 

  

§ 3. W zależności od dochodu na osobę w rodzinie i okoliczności przewidzianych w art. 90 d 
ust. 1 ustawy o systemie oświaty, miesięczna wysokość stypendium szkolnego ustalana jest 
następująco: 

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 50% kwoty 
określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
-   do 200 % kwoty zaokrąglonej do pełnych złotych, o której mowa w art. 6 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 50% do 
70% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej -   do 150 % kwoty zaokrąglonej do pełnych złotych , o której 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych, 

3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 70% do 
100% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej -  do 100 % kwoty zaokrąglonej do pełnych złotych , o której 
mowa w  art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych. 



 

 

  

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:  

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

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia organizowane w szkole w ramach planu 

nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą dotyczących  

w szczególności: 

a) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych, zajęciach nauki gry na 

instrumencie itp., 

b) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do kin, teatrów lub w innych 

imprezach organizowanych przez szkołę, 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów z tytułu zakupionych pomocy rzeczowych  

o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: zakupu podręczników, lektur szkolnych, 

encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych, 

zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju  na zajęcia wychowania fizycznego 

oraz innego stroju i wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,  

3)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności przez zakup: 

podręczników, a także wydawnictw o charakterze encyklopedycznym, słowników, lektur 

szkolnych, atlasów, przyborów szkolnych oraz innych pomocy dydaktycznych wymaganych 

przez szkołę. 

2. Stypendium szkolne może być udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia 

kosztów związanych z pobieraniem nauki - przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz 

słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90 d ust. 3 ustawy o systemie oświaty - poza 

miejscem zamieszkania, w tym w szczególności:  

1) pokrycia kosztów zakwaterowania (internat, bursa, kwatera prywatna);  

2) pokrycia kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej;  

3) pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego w szkołach 

niepublicznych. 

 3. Stypendium szkolne może być udzielane w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt 

Gminy Sochocin uzna, że przyznanie stypendiów w formach, o których mowa w ust. 1-2 nie 

jest możliwe lub celowe.  

 

                                                                  Rozdział 3  

                                    Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego  

 

§ 5. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia, jest:  

1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium, którego wzór określa załącznik Nr 1 do 

niniejszej  uchwały;  

2) dołączenie do wniosku zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów.  

2. Wniosek wraz z załącznikami należy składać  w Urzędzie Gminy   do dnia 15 września 

danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium 

szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.   

§ 6. 1. Stypendium szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 
1-2, ust. 2 i ust. 3 wypłacane jest w Urzędzie Gminy Sochocin lub przelewem na rachunek 
bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia bądź pełnoletniemu uczniowi na których 
wystawiono decyzję administracyjną przyznającą stypendium na pisemną prośbę  
wnioskodawcy. 

2. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej, o której mowa w § 4 ust. 1 
pkt 3, realizowane będą poprzez wydanie rzeczy za  potwierdzeniem odbioru. 
 3. Dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów, o których mowa w ust. 1  należy składać  

w Urzędzie Gminy  Sochocin w terminie określonym w decyzji. Zwrot poniesionych 

kosztów, o których wyżej mowa, nastąpi po weryfikacji złożonych dokumentów.  

                                                                           



 

 

                                                                        Rozdział 4  

 

                                        Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

  

§ 7. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w 

trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.  

2. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego, powinno być 

udokumentowane (np.: protokołem lub zaświadczeniem wystawionym przez odpowiednią 

instytucję). 

§ 8. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się indywidualnie, oceniając skutki zdarzenia 

losowego, uzasadniającego złożenie wniosku z zastrzeżeniem art. 90 e ust.3 ustawy 

o systemie oświaty. 

§ 9. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w Urzędzie Gminy  Sochocin 

w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 

przyznanie zasiłku.  

2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego określa załącznik Nr 2 do niniejszej  

uchwały.  

  

                                                                        Rozdział 5  

                                                             Postanowienia końcowe  

 

§  10. W sprawach nie  uregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy  

o systemie oświaty.  

§ 11. Traci moc uchwała Nr VI/50/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 r.  

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  Sochocin oraz uchwała Nr XIV/121/2016 Rady 

Gminy Sochocin z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy  Sochocin. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

                                                                                                        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

do UCHWAŁY Nr  IX/71/2019 

RADY GMINY  SOCHOCIN 

z dnia  23 sierpnia 2019 roku 

 

w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla      

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  Sochocin  

 

Realizując zapis art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 

r., poz. 1457 ze zm.), nakładający na Radę Gminy obowiązek uchwalenia regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

ich właściwości, Rada Gminy  Sochocin podjęła uchwałę Nr VI/50/2011 Rady Gminy 

Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  Sochocin 

oraz uchwałę Nr XIV/121/2016 Rady Gminy Sochocin z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniając 

uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  Sochocin. 

 

Uchwała wynika z konieczności dostosowania załączników  ww.  regulaminu do  aktualnych 

przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z zapisami art. 13 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz uchyleniem 

dyrektywy 95/46/WE zobowiązujących do wypełnienia obowiązku informacyjnego                       

w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych. W załącznikach nr 1 i 2 do Regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Sochocin, należało zawrzeć informację na temat możliwości zapoznania się                         

z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych związanych z udzieleniem 

pomocy materialnej uczniom, wynikającej z ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty.  

 

W związku z powyższym uzasadnieniem  przedkładam uchwałę w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy  Sochocin.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


