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UCHWAŁA NR II/27/18
RADY GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z zm.1)) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1457 ze zm.2)) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów Kujawski.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/232/05 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Aleksandrów Kujawski ( Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2005 r.,
Nr 71, poz. 1373 ze zm.)
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Aleksandrów Kujawski
Waldemar Bartczak

1) Zmiany
2) Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1010 oraz z 2018 r. poz. 1560 i poz. 1669
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Załącznik do uchwały Nr II/27/18
Rady Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 28 listopada 2018 r.
REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI.
§ 1. Regulamin określa:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich
rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty,
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolne w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie
gminy Aleksandrów Kujawski,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
§ 2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, oraz gdy w rodzinie tej występuje:
1) bezrobocie;
2) niepełnosprawność;
3) ciężka lub długotrwała choroba;
4) wielodzietność;
5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
6) alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
§ 3. Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaje się uczniom zamieszkującym na terenie gminy
Aleksandrów Kujawski.
§ 4. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku kalendarzowym określa suma kwoty
wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie
stypendium, stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.
1) I grupa: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi do 20% kryterium dochodowego,
2) II grupa: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 20% do 65% kryterium dochodowego
3) III grupa: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej 65% kryterium dochodowego, jednak
nie więcej niż kwota kryterium dochodowego.
2. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do odpowiedniej
grupy dochodowej określonej w ust. 1 i przedstawia się następująco:
1) I grupa: otrzymuje od 100% do 200% kwoty zasiłku rodzinnego miesięcznie;
2) II grupa: otrzymuje od 90% do 200% kwoty zasiłku rodzinnego miesięcznie;
3) III grupa: otrzymuje od 80% do 200% kwoty zasiłku rodzinnego miesięcznie.
3. Wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależniona jest od liczby złożonych
wniosków, wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz sytuacji materialnej wnioskującego
przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów kryterium społecznego, o którym mowa w §
2 niniejszego regulaminu.
§ 5. 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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2) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w zakupu podręczników;
3) Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania przez uczniów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty;
4) Świadczenia pieniężnego na zasadach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Zespole Obsługi Szkół ul.
Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski w terminie od 1 września danego roku szkolnego, a w
przypadku słuchaczy pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
2. Stypendium szkolne jest wypłacane na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy lub w formie
gotówkowej w kasie Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim, w wysokości
przyznanego stypendium.
§ 7. 1. Wypłata stypendium nastąpi ;
1) za okres od września do grudnia nie później niż do 20 grudnia danego roku,
2) za okres od stycznia do czerwca nie później niż do 30 czerwca danego roku.
§ 8. O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń, słuchacz znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.
§ 9. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku w Gminnym Zespole
Obsługi Szkół ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski w terminie do dwóch miesięcy od
wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
§ 10. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub
kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.
§ 11. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach o rodzinnych.
§ 12. Zasiłek szkolny jest wypłacony na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy lub w formie
gotówkowej w kasie Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim, w wysokości
przyznanego zasiłku.

