
UCHWAŁA NR XXVI/262/17
RADY GMINY BRANICE

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/178/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie 
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Branice

Na podstawie art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1943 z późn. zm.), Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w załączniku do uchwały nr XXI/178/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 
2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Branice, polegającą na nadaniu §5 ust. 2 nowego następującego brzmienia:

„W zależności od formy w jakiej przyznano stypendium realizowane jest poprzez:

1) dokonanie całkowitej lub częściowej zapłaty za udział w zajęciach edukacyjnych, o których mowa 
w art. 90d ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty - przelewem na rachunek bankowy podmiotu 
prowadzącego te zajęcia lub zwrot poniesionych kosztów po przedstawieniu organowi przyznającemu 
stypendium dowodu zapłaty (faktura, rachunek) na konto osobiste osoby uprawnionej do odbioru 
świadczenia lub w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Branice;

2) dokonanie zakupu lub zwrot kosztów zakupów rzeczowych, o których mowa w art. 90d 
ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty - po przedłożeniu organowi przyznającemu stypendium dowodu 
zakupu (faktura, rachunek) na konto osobiste osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub w formie 
gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Branice;

3) zwrot kosztów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty - po przedłożeniu 
organowi przyznającemu stypendium dowodu zakupu (bilet imienny) lub zapłaty (faktura, rachunek) na 
konto osobiste osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub w formie gotówkowej w kasie Urzędu 
Gminy Branice;

4) wypłatę świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty, na 
konto osobiste osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub w formie gotówkowej w kasie Urzędu 
Gminy Branice.”.

§ 2.  Tekst jednolity załącznika nr 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Branice

Marian Fuczek
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/262/17

Rady Gminy Branice

z dnia 20 marca 2017 r.

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

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Branice, zwany dalej „Regulaminem” określa formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej 
w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz sposób ustalania wysokości stypendium 
szkolnego.

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);

2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 930);

3) maksymalnej kwocie stypendium - należy przez to rozumieć 200% kwoty zasiłku rodzinnego 
przypadającego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, określonej zgodnie 
z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2015 r., 
poz. 114 z późn. zm.).

§ 2. Zadanie polegające na przyznawaniu stypendiów i zasiłków szkolnych finansowane jest na zasadach 
określonych w art. 90r z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 2156 z późn.zm.).

§ 3. 1. 1. W decyzji o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej ustala się formę jego realizacji oraz 
sposób jego płatności.

2. Wnioski o udzielenie pomocy materialnej składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w Branicach.

Rozdział 2.
Stypendium szkolne

Formy, tryb i sposób udzielania oraz sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4. 1. Termin składania wniosków o stypendium szkolne określa art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

2. W uzasadnionym przypadku złożenia wniosku o stypendium szkolne po terminie, określonym w art. 90n 
ust. 6 ustawy o systemie oświaty, albo wszczęcia postępowania w przedmiocie ustalenia prawa do stypendium 
szkolnego z urzędu prawo do stypendium ustala się począwszy od miesiąca złożenia wniosku lub wszczęcia 
postępowania z urzędu.

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formach określonych w art. 90d ust. 2, 
ust. 4 i ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

2. W zależności od formy w jakiej przyznano stypendium realizowane jest poprzez:

„W zależności od formy w jakiej przyznano stypendium realizowane jest poprzez:

1) dokonanie całkowitej lub częściowej zapłaty za udział w zajęciach edukacyjnych, o których mowa 
w art. 90d ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty - przelewem na rachunek bankowy podmiotu 
prowadzącego te zajęcia lub zwrot poniesionych kosztów po przedstawieniu organowi przyznającemu 
stypendium dowodu zapłaty (faktura, rachunek) na konto osobiste osoby uprawnionej do odbioru 
świadczenia lub w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Branice;

2) dokonanie zakupu lub zwrot kosztów zakupów rzeczowych, o których mowa w art. 90d ust. 2 pkt 2 ustawy 
o systemie oświaty - po przedłożeniu organowi przyznającemu stypendium dowodu zakupu (faktura, 
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rachunek) na konto osobiste osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub w formie gotówkowej w kasie 
Urzędu Gminy Branice;

3) zwrot kosztów, o których mowa w art. 90d ust. 4 ustawy o systemie oświaty - po przedłożeniu organowi 
przyznającemu stypendium dowodu zakupu (bilet imienny) lub zapłaty (faktura, rachunek) na konto 
osobiste osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy 
Branice;

4) wypłatę świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty, na konto 
osobiste osoby uprawnionej do odbioru świadczenia lub w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy 
Branice.”

§ 6. 1. Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od zakwalifikowania do jednej z trzech grup 
dochodowych według następujących kryteriów:

1) I grupa dochodowa - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 50% kwoty, 
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

2) II grupa dochodowa - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi ponad 50% a nie 
przekracza 75% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;

3) III grupa dochodowa - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi ponad 75% a nie 
przekracza 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

2. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego dla poszczególnych grup dochodowych wynosi:

1) dla I grupy dochodowej – 60 % maksymalnej kwoty stypendium;

2) dla II grupy dochodowej – 50 % maksymalnej kwoty stypendium;

3) dla III grupy dochodowej – 40 % maksymalnej kwoty stypendium.

3. Stypendium szkolne dla ucznia, w którego rodzinie występują co najmniej dwie spośród okoliczności, 
o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, przyznaje się w wysokości wykazanej 
w ust. 2 podwyższonej o 20% maksymalnej kwoty stypendium.

Rozdział 3.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 7. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi zamieszkującemu na terenie Gminy Branice 
znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w szczególności:

1) pożaru lub zalania domu lub mieszkania

2) nagłej choroby w rodzinie ucznia

3) śmierci rodzica lub opiekuna prawnego ucznia

4) nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny

5) kradzieży w mieszkaniu ucznia

6) innych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

2. Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumentację potwierdzającą wystąpienie okoliczności, 
o których mowa w ust. 1.

§ 8. 1. Wysokość zasiłku ustala się w zależności od kwoty środków otrzymanych na ten cel z budżetu 
państwa oraz uzasadnionych potrzeb uprawnionego.

2. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo kwoty, o której mowa w art. 90e ust. 3 ustawy 
o systemie oświaty.
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UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/178/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia
2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Branice

Konieczność dokonania zmian w uchwale jest związana z faktem, że w uchwale pierwotnej, tj. Uchwale nr
XXI/178/16 Rady Gminy Branice z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Branice, w §5 ust. 2 wpisano jedynie możliwość zwrotu kosztów na konto osobiste osoby
uprawnionej do odbioru świadczenia. Natomiast w związku z faktem, że większość osób
uprawnionych do pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego lub zasiłku, zadeklarowało,
że nie posiada konta osobistego i w związku z tym zwraca się z prośbą o wypłatę przyznanego
świadczenia w formie gotówkowej, to w §5 ust. 2 dopisano jedynie: "lub w formie gotówkowej w
kasie Urzędu Gminy Branice", wychodząc naprzeciw potrzebom osób uprawnionych do wypłaty
przedmiotowych świadczeń

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się z prośbą o przyjęcie uchwały w wersji przedstawionej.
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