
UCHWAŁA NR XXXI/268/2018
RADY GMINY PUŁAWY

z dnia 14 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Puławy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) Rada Gminy Puławy uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Puławy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Traci moc:

1) Uchwała nr XXVI/151/05 Rady Gminy Puławy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Puławy (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 118, poz 2244).

2) Uchwała nr XLI/224/06 Rady Gminy Puławy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXVI/151/05 Rady Gminy Puławy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Puławy (Dz. 
Urz. Woj. Lubelskiego nr 200, poz 3170).

3) Uchwała nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Puławy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 
XXVI/151/05 Rady Gminy Puławy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Puławy (Dz. 
Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r., poz 5434).

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puławy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Puławy

Dorota Osiak

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 lipca 2018 r.

Poz. 3451



Załącznik do uchwały Nr XXXI/268/2018

Rady Gminy Puławy

z dnia 14 czerwca 2018 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Puławy

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy, w jakich udziela się 
stypendium szkolnego oraz tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona jako:

1) stypendium szkolne;

2) zasiłek szkolny.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3. 1.  Wysokość stypendium szkolnego ustala się w oparciu o kwotę, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz 
1952 z późn. zm.), w następujący sposób:

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia poniżej 200,00 zł netto - 150 % tej kwoty;

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200,00 zł netto - 100 % tej 
kwoty.

2. W przypadku wystąpienia co najmniej dwóch okoliczności określonych art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.) kwota stypendium ulega 
podwyższeniu o 10 % kwoty, o której mowa - odpowiednio - w ust. 1 pkt 1 lub pkt 2.

Rozdział 3.
Formy stypendium szkolnego

§ 4. 1.  Stypendium szkolnego udziela się 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;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności pokrycia kosztów:

a) zakupu podręczników, lektur, słowników, encyklopedii lub innych pomocy edukacyjnych niezbędnych 
do realizacji procesu dydaktycznego,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych,

c) zakupu plecaka lub torby szkolnej,

d) zakupu stroju sportowego wymaganego na zajęcia wychowania fizycznego, stroju pływackiego lub 
obuwia sportowego,

e) zakupu stroju lub innego wyposażenia związanego z profilem kształcenia np. odzieży ochronnej, 
przyborów do nauki zawodu, a także stroju galowego (mundurki itp.),

f) zakupu instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych,

g) zakupu sprzętu sportowego w przypadku uczniów uczęszczających do klas sportowych, klubów 
sportowych,
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h) abonamentu internetowego, zakupu komputera, tabletu, drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego, 
akcesoriów do komputera (myszy komputerowej, klawiatury itp.), tuszu do drukarki i multimedialnych 
programów edukacyjnych, a także biurka, krzesła lub lampki biurowej służących do nauki w domu.

i) opłat za udział w wycieczkach szkolnych; wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach 
organizowanych przez szkołę,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół 
ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych, a w szczególności:

a) opłat za zakwaterowanie w bursie, akademiku lub internacie,

b) kosztów biletu miesięcznego na dojazd z miejsca zamieszkania i z powrotem.

4) świadczenia pieniężnego - w sytuacji określonej w art. 90d ust. 5  ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 5. 1.  Wniosek o stypendium szkolne składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach.  

2. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia 
o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został 
złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

3 Stypendium szkolne, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-3 jest realizowane jako pokrycie kosztów 
zakupu towarów lub usług albo zwrot kosztów zakupu towarów lub usług poniesionych przez adresata 
decyzji administracyjnej przyznającej stypendium.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 6. 1.  Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach.

2. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę skutki zdarzenia losowego oraz 
sytuację życiową rodziny ucznia.

3. Zasiłek szkolny realizowany jest w formie świadczenia pieniężnego albo jako pokrycie kosztów zakupu 
towarów lub usług.
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