
Uchwała Nr XXVIII/137/2005r
Rady Gminy Cisek

z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cisek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorz�dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r., Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr167,
poz. 1759) oraz art. 90f ustawy z dnia 07 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 i Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781) Rada Gminy
uchwala :

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE

SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY CISEK

Rozdział I.  Postanowienia ogólne

§1
Uchwała okre�la:
1) sposób ustalania wysoko�ci  stypendium szkolnego o charakterze socjalnym,
2) tryb i sposób udzielania  stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§2

Ilekro� w dalszej cz��ci uchwały jest mowa o:
1. Regulaminie - rozumie si� przez to postanowienia niniejszej uchwały,
2. Ustawie - rozumie si� przez to ustaw� z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty
(jedn. tekst Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703, Nr 281, poz. 2781),
3. Ustawie o �wiadczeniach rodzinnych - rozumie si� przez to ustaw� z dnia 28 listopad
2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. nr 228 poz. 2255 z pó�niejszymi
zmianami),
4. Ustawie o pomocy społecznej - rozumie si� przez to ustaw� z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. nr 64 poz. 593 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r.
nr 99 poz. 1001 i nr 273 poz. 2703),
5. Uczniu - rozumie si� przez to osoby wyszczególnione w art. 90 b ust. 3 i 4 wymienionej
w punkcie 2 ustawy, zamieszkałe na terenie Gminy Cisek,
6.    Stypendium - rozumie si� przez to stypendium szkolne o charakterze socjalnym,
7.   Zasiłku - rozumie si� przez to zasiłek szkolny o charakterze socjalnym,
8. Rodzicach- rozumie si� przez to tak�e prawnych opiekunów, rodziców zast�pczych.



Rozdział II. Sposób ustalania wysoko�ci oraz formy  stypendium szkolnego.

§3
1.   Wysoko��  miesi�cznego stypendium szkolnego uzale�niona jest od dochodu, ustalonego
zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.
2.   Dochody    winny    by�    potwierdzone    stosownymi    za�wiadczeniami,    w    tym
za�wiadczeniem z zakładu pracy, za�wiadczeniem z Gminnego O�rodka Pomocy Społecznej,
je�eli rodzina ucznia lub ucze� korzysta ze �wiadcze� tego O�rodka, odcinkami renty lub
emerytury. Osoby bezrobotne powinny przedło�y� za�wiadczenie z Powiatowego Biura
Pracy.
3.   Wysoko�� stypendium szkolnego uzale�nione jest od dochodu miesi�cznego na osob� w
rodzinie ucznia i wynosi :
1)      przy dochodzie miesi�cznym na osob� w rodzinie do 150 zł - wysoko�� stypendium
wynosi miesi�cznie 89,60 złotych
2)      przy dochodzie miesi�cznym na osob� w rodzinie od 151 zł   do 270 zł -wysoko��
stypendium wynosi  miesi�cznie 67,20 złotych;
3)      przy dochodzie miesi�cznym na osob� w rodzinie od 271 zł do 316 zł -wysoko��
stypendium  wynosi  miesi�cznie  44,80 złotych.
4.   Dodatkowe kryteria wpływaj�ce na wysoko�� stypendium szkolnego okre�lone s� w § 4.
5.   Wysoko�� stypendium szkolnego ustala si� w ka�dej sprawie indywidualnie.

§4
1. Wysoko��  stypendium szkolnego ustalona zgodnie z § 3 ust. 3 mo�e by� zwi�kszona
      o 20% w nast�puj�cych przypadkach:
1)    gdy w rodzinie wyst�puje   niepełnosprawno�� obu rodziców albo ci��ka lub długotrwała
choroba;
2) gdy w rodzinie jest 3 lub wi�cej uczniów,
3) gdy rodzina jest niepełna albo wyst�puje w niej alkoholizm lub narkomania.

2. Wysoko�� stypendium szkolnego w wyniku jego zwi�kszenia nie mo�e by� wy�sza ni�
maksymalna wysoko�� stypendium szkolnego okre�lona w ustawie.

§ 5

1. Stypendium szkolne mo�e by� udzielone uczniom w formie:
1)   całkowitego   lub   cz��ciowego   pokrycia   kosztów   udziału   w   zaj�ciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych,  wykraczaj�cych poza zaj�cia realizowane w szkole
w ramach planu nauczania, a tak�e udziału w zaj�ciach edukacyjnych    realizowanych    poza
szkoł� (plastycznych, muzycznych, j�zykowych, sportowych, wyjazdach na tzw. zielone
szkoły, wycieczkach o charakterze edukacyjnym organizowanych przez szkoł�);

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególno�ci zakupu
podr�czników, lektur, zeszytów, tornistrów (plecaków), strojów sportowych, pomocy
naukowych  lub  innego  wyposa�enia  ucznia  wymaganego  przez szkoł�.

3) całkowitego lub cz��ciowego pokrycia kosztów zwi�zanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania (zakwaterowania w internacie, kosztów posiłków w stołówce
szkolnej, je�eli nie s� opłacane przez o�rodek pomocy społecznej, kosztów przejazdu do
i ze szkoły najta�szymi dost�pnymi �rodkami komunikacji zbiorowej.



4)   �wiadczenia pieni��nego, je�eli Wójt Gminy Cisek uzna, �e  udzielenie  stypendium w
formach,   o  których  mowa w  pkt   1-3 w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie
jest mo�liwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, gdzie udzielenie stypendium w
formach, o których mowa w pkt 1 - 3 nie jest celowe;
2. Stypendium szkolne mo�e by� udzielone w jednej lub kilku formach jednocze�nie.
�wiadczenia pieni��nego nie udziela si� uczniowi, gdy zachodzi podejrzenie, �e mo�e ono
by� u�yte na zakup alkoholu lub narkotyków; w takim przypadku przyznaje si� stypendium w
formach podanych w ust. 1 pkt 1-3.

Rozdział III. Tryb i sposób przyznawania stypendium szkolnego.

§6
1.   Wprowadza si� wzór    wniosku o stypendium szkolne stanowi�cy zał�cznik nr 1
 do niniejszej uchwały.
2. Wnioski skierowane do Wójta Gminy Cisek składa si� w sekretariacie Urz�du Gminy

Cisek ul. Planetorza 52.

§7
1.    Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 ust.  1 pkt 1 jest realizowane poprzez
zapłat� nale�no�ci za udział ucznia w zaj�ciach edukacyjnych dla podmiotu organizuj�cego te
zaj�cia .
2.   Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 ust.1 pkt 2 jest realizowane
poprzez dostarczenie uczniowi za po�rednictwem szkoły,  do której ucz�szcza,  podr�czników
i wyposa�enia uzgodnionego z uczniem lub rodzicami, albo poprzez całkowit� lub cz��ciow�
refundacj� kosztów poniesionych przez ucznia na podstawie przedło�onych przez niego
oryginałów faktur lub rachunków.
3.   Stypendium szkolne przewidziane w § 2 ust. 1 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot kosztów
biletów miesi�cznych na dojazdy do szkoły poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez
całkowite lub cz��ciowe sfinansowanie kosztów zakwaterowania w   bursie   (internacie)   w
miejscowo�ci wła�ciwej dla siedziby szkoły. Sposób przekazywania stypendium
wnioskodawca uzgadnia z przyznaj�cym stypendium.
4.  Stypendium szkolne w postaci pieni��nej, przewidziane w § 5 ust. 1 pkt 4 jest wypłacane
w kasie Urz�du Gminy Cisek lub w formie bezgotówkowej przekazywane na rachunek
oszcz�dno�ciowo-rozliczeniowy   za   pisemn�   zgod� wnioskodawcy, z zastrze�eniem § 5
ust. 2.
5.   Je�eli   forma   stypendium   szkolnego   tego   wymaga,   stypendium   to   mo�e   by�
realizowane w okresach innych ni� miesi�czne lub jednorazowo.



Rozdział IV. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§8

1.   Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi zał�cznik nr 2 do uchwały.
2.   Wnioski o udzielenie pomocy w formie zasiłku szkolnego składa si� w ci�gu całego roku
szkolnego.

§9

1.   Okre�lona w art. 90 e ust. 3 ustawy wysoko�� zasiłku nie powinna przekracza� wysoko�ci
straty powstałej w wyniku zdarzenia.
2.   Zasiłek mo�e by� przyznany w formach ustalonych w § 5 dla stypendium szkolnego
3.  Do sposobu realizacji zasiłku szkolnego stosuje si� odpowiednio postanowienia  § 7 ust. 2
i 4 regulaminu.

Rozdział V. Postanowienia ko�cowe.

§10
Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy

§12
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz�dowym Województwa Opolskiego.

§13
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia

Przewodnicz�cy
Rady Gminy Cisek

/-/ Paweł Ryborz



Zał�cznik Nr 1  do uchwały Nr XXVIII/137/2005r. z dnia  21 marca 2005r  Rady Gminy Cisek
w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych w Gminie Cisek

WÓJT  GMINY  CISEK
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

A/ Wypełnia wnioskodawca
Okres wypłacania stypendium od 1 stycznia 2005 r. do 30 czerwca 2005 r.
1. Dane osobowe ucznia /słuchacza/ wychowanka
Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenia

ojcaImiona
rodziców matki
2. Informacja o członkach rodziny pozostaj�cych we wspólnym gospodarstwie domowym

Imi� i nazwisko Stopie� pokrewie�stwa (ojciec, matka,
rodze�stwo)

Miejsce zatrudnienia lub nauki (nazwa
zakładu/szkoły/uczelni/o�rodka)

3. Informacja o szkole/uczelni/o�rodku
Nazwa szkoły Adres Klasa/rok

studiów
Potwierdzenie szkoły/uczelni/o�rodka
(piecz�tka szkoły i podpis prac. adm.)

4. Adres stałego zameldowania ucznia/słuchacza/wychowanka
Miejscowo�� Kod pocztowy Ulica, numer domu Województwo

-
Potwierdzenie danych o stałym  zameldowaniu
(w dziale ewidencji ludno�ci Urz�du Gminy Cisek)

.............................................................
(piecz�tka i podpis)

5. Dane o dochodach rodziny w miesi�cu poprzedzaj�cym zło�enie wniosku
Wysoko�� dochodów

rodziny
Wysoko�� dochodów

 na osob�
6. Spełnianie kryteriów zawartych w Art. 90d, ust. 1  ustawy o systemie o�wiaty (w odpowiednim miejscu
wstawi� X ) potwierdzone odpowiednimi za�wiadczeniami

Tak Nie Tak Niea) Rodzina ma  niskie dochody na osob�
(nie wi�cej ni� 316 zł netto na osob�)

b) W rodzinie wyst�puje bezrobocie

Tak Nie Tak Niec) W rodzinie wyst�puje
niepełnosprawno��

d) W rodzinie wyst�puje ci��ka lub
długotrwała choroba

Tak Nie Tak Niee) W rodzinie wyst�puje wielodzietno�� f) W rodzinie wyst�puje brak umiej�tno�ci
opieku�czo-wychowawczych

Tak Nie Tak Nieg) W rodzinie wyst�puje alkoholizm lub
narkomania

h) Rodzina jest niepełna

7. Wnioskowana forma pomocy (w odpowiednim miejscu wstawi� X )
Tak Nie Tak Niea) Pokrycie kosztów udziału w zaj�ciach

edukacyjnych, w tym wyrównawczych
b) Pokrycie kosztów udziału w zaj�ciach
edukacyjnych realizowanych poza szkoł�

Tak Nie Tak Niec) Pokrycie kosztów udziału w zaj�ciach
wykraczaj�cych poza ramowy plan
nauczania

d) Pokrycie kosztów zakupu podr�czników

Tak Nie Tak Niee) Pokrycie innych  kosztów o
charakterze edukacyjnym

f) �wiadczenie pieni��ne



8. O�wiadczam, �e otrzymuj�/nie otrzymuj� ( niepotrzebne skre�li�) inne  stypendium socjalne ze �rodków
publicznych

	ródło aktualnie otrzymywanego stypendium Kwota miesi�czna

9. Uprzedzony/a  o odpowiedzialno�ci za podawanie  fałszywych danych potwierdzam prawdziwo��
podanych wy�ej informacji  oraz wszystkich zał�czników

10. Wyra�am zgod� na przetwarzanie podanych wy�ej danych osobowych wył�cznie dla potrzeb
realizacji pomocy materialnej

   ........................................................                                                 ........................................................................................
           (miejscowo��, data)                                                                            (czytelny podpis wnioskodawcy – pełnoletniego ucznia,

                                                                                                                          ew. rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego)
11. Zał�czniki  (w odpowiednim miejscu wstawi� X )

Tak Nie Tak Niea) za�wiadczenie o dochodach ojca b) za�wiadczenie o dochodach matki

Tak Nie Tak Niec) za�wiadczenie o bezrobociu z
Powiatowego Urz�du Pracy

d) za�wiadczenie o korzystaniu ze �wiadcze�
z OPS

Tak Nie Tak Niee) za�wiadczenie o dochodach
rolniczych

f) za�wiadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w
pkt 6, lit. c – h (wymieni� je poni�ej)

   Za�wiadczenie o
.........................................................................................................................................................

Za�wiadczenie o .........................................................................................................................................................

Opinia dyrektora szkoły/o�rodka/kolegium   .............................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

B/ Wypełnia organ podejmuj�cy decyzj� (w odpowiednim miejscu wstawi� X )
Tak Nie

Stwierdza si� poprawno�� wypełnienia wniosku
Stwierdza si� prawdziwo�� danych

Przyznaje si� pomoc materialn� w postaci stypendium szkolnego

Ustalona wysoko�� stypendium szkolnego (w zł)

Formy realizacji przyznanego stypendium  (w odpowiednim miejscu wstawi� X )
a) Pokrycie kosztów udziału w zaj�ciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych

b) Pokrycie kosztów udziału w zaj�ciach
edukacyjnych realizowanych poza szkoł�

c) Pokrycie kosztów udziału w zaj�ciach
wykraczaj�cych poza ramowy plan
nauczania

d) Pokrycie kosztów zakupu podr�czników

e) Pokrycie innych  kosztów o
charakterze edukacyjnym

f) �wiadczenie pieni��ne

                                                                             ......... ............................................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej za weryfikacj� danych)

Wydano decyzj� administracyjn� nr :  .......................................................................................

Cisek, ..............................................
                                  (data)

......................................................................
                                 (podpis Wójta Gminy Cisek
                                                                                                            lub osoby upowa�nionej)



Zał�cznik Nr 2  do uchwały Nr XVIII/137/2005r  z dnia  21 marca 2005r  Rady Gminy Cisek
 w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych w Gminie Cisek

WÓJT GMINY  CISEK
WNIOSEK  O  PRZYZNANIE  ZASIŁKU  SZKOLNEGO

A/ Wypełnia wnioskodawca
ZDARZENIE LOSOWE POWODUJ�CE UBIEGANIE SI� O ZASIŁEK (opis)

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

1. Dane osobowe ucznia/słuchacza/wychowanka
Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenia

ojcaImiona
rodziców matki
2. Informacja o szkole/uczelni/o�rodku

Nazwa szkoły Adres Klasa/rok
studiów

Potwierdzenie szkoły/uczelni
(piecz�tka szkoły i podpis prac. adm.)

3. Adres stałego zameldowania ucznia/słuchacza/wychowanka Nr telefonu:
Miejscowo�� Kod pocztowy Ulica, numer domu Województwo

-
Potwierdzenie danych o stałym  zameldowaniu
(w dziale ewidencji ludno�ci Urz�du Gminy  Cisek)

.............................................................
(piecz�tka i podpis)

4. Dane o dochodach rodziny w miesi�cu poprzedzaj�cym zło�enie wniosku
Wysoko�� dochodów

rodziny
Wysoko�� dochodów

 na osob�
5. Wnioskowana forma pomocy (w odpowiednim miejscu wstawi� X )

Tak Nie Tak Niea) Pokrycie kosztów udziału w zaj�ciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych

b) Pokrycie kosztów udziału w zaj�ciach
edukacyjnych realizowanych poza szkoł�

Tak Nie Tak Niec) Pokrycie kosztów udziału w zaj�ciach
wykraczaj�cych poza ramowy plan
nauczania

d) Pokrycie kosztów zakupu podr�czników

Tak Nie Tak Niee) Pokrycie innych  kosztów o
charakterze edukacyjnym

f) �wiadczenie pieni��ne

6. O�wiadczam, �e otrzymuj�/nie otrzymuj� ( niepotrzebne skre�li�) stypendium socjalne ze �rodków
publicznych

	ródło aktualnie otrzymywanego stypendium Kwota miesi�czna



7. Uprzedzony/a  o odpowiedzialno�ci za podawanie  fałszywych danych (Art. 233, § 1 KK) potwierdzam
prawdziwo�� podanych wy�ej informacji  oraz wszystkich zał�czników

8. Wyra�am zgod� na przetwarzanie podanych wy�ej danych osobowych wył�cznie dla potrzeb realizacji
pomocy materialnej

   ........................................................                                                 ........................................................................................
           (miejscowo��, data)                                                                            (czytelny podpis wnioskodawcy – pełnoletniego ucznia,

                                                                                                                          ew. rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego)

9. Zał�czniki  (w odpowiednim miejscu wstawi� X )
Tak Nie Tak Niea) za�wiadczenie o dochodach ojca b) za�wiadczenie o dochodach matki

Tak Nie Tak Niec) za�wiadczenie o bezrobociu z
Powiatowego Urz�du Pracy

d) za�wiadczenie o korzystaniu ze �wiadcze�
z OPS

Tak Nie Tak Niee) za�wiadczenie o dochodach
rolniczych

f) za�wiadczenia o spełnianiu kryteriów wymienionych w
pkt 6, lit. c – h (wymieni� je poni�ej)

Za�wiadczenie o .........................................................................................................................................................

Za�wiadczenie o .........................................................................................................................................................

Opinia dyrektora szkoły/o�rodka/kolegium   .............................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

B/ Wypełnia organ podejmuj�cy decyzj� (w odpowiednim miejscu wstawi� X )

Tak Nie
Stwierdza si� poprawno�� wypełnienia wniosku

Stwierdza si� prawdziwo�� danych
Przyznaje si� pomoc materialn� w postaci zasiłku szkolnego

Ustalona wysoko�� zasiłku szkolnego (w zł)

Formy realizacji przyznanego zasiłku szkolnego  (w odpowiednim miejscu wstawi� X )
a) Pokrycie kosztów udziału w zaj�ciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych

b) Pokrycie kosztów udziału w zaj�ciach
edukacyjnych realizowanych poza szkoł�

c) Pokrycie kosztów udziału w zaj�ciach
wykraczaj�cych poza ramowy plan
nauczania

d) Pokrycie kosztów zakupu podr�czników

e) Pokrycie innych  kosztów o
charakterze edukacyjnym

f) �wiadczenie pieni��ne

                                                                             ......... ............................................................................
(podpis osoby odpowiedzialnej za weryfikacj� danych)

Wydano decyzj� administracyjn� nr :  .......................................................................................

Cisek, ..............................................
                                  (data)

......................................................................
                                            (podpis Wójta Gminy Cisek


