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UCHWAŁA NR XXXIV/219/10
RADY GMINY MURÓW

z dnia 24 czerwca 2010 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 
1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; 
z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230/ art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 
1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 
1280 i Nr 181, poz. 1292,z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, 
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 
44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) Rada Gminy Murów uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Murów. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1)kryterium dochodowym należy rozumieć kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), 

2)kwocie zasiłku rodzinnego należy rozumieć kwotę zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 
2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. 
zm.), 

3)osobach uprawnionych należy rozumieć spełniających ustalone w ustawie o systemie oświaty kryteria 
przyznania pomocy materialnej: 

a) uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych, 

b) wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży 
upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu 
ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

c) słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowniczych służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 
roku życia, 

d) uczniów szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych 
– do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

e) słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu 
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

4)pomocy materialnej należy rozumieć stypendium szkolne i zasiłek szkolny, 

5)regulaminie należy rozumieć niniejszy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 

6)ustawie należy rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.). 

§ 3. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie: 
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1)całkowitego lub częściowego pokrycia udokumentowanych kosztów opłat za udział w zajęciach edukacyjnych, 
w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania jak 
również udziału zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności: 

a) opłat za kursy językowe, 

b) opłat za kursy komputerowe, 

c) opłat za zajęcia logopedyczne, 

d) opłat za ogniska plastyczne i artystyczne. 

2)pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, a w szczególności: 

a) zakupu podręczników do nauki, 

b) zakupu słowników, encyklopedii, edukacyjnych programów komputerowych, 

c) zakupu przyborów szkolnych, w tym tornistrów, zeszytów i innych materiałów piśmiennych, 

d) zakupu stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego lub inne zajęcia sportowe, 

e) zakupu innych koniecznych pomocy naukowych. 

2. Osobom uprawnionym o których mowa w § 2 pkt. 3 lit. c i e Regulaminu oraz osobom uprawnionym 
uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych, jeżeli uczą się poza miejscem zamieszkania, stypendium szkolne 
może być także udzielane w formie zwrotu całkowitego lub częściowego pokrycia dokumentowych kosztów 
dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pobierania nauki lub zakwaterowania w miejscu pobierania nauki. 

3. W przypadku uznania, iż żadna z wyżej wymienionych form nie jest możliwa lub celowa stypendium 
szkolne może być przyznane w formie świadczenia pieniężnego. 

§ 4. 1. Wysokość stypendium szkolnego ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem sytuacji osoby 
uprawnionej oraz celu, na które stypendium szkolne jest przyznane z zastrzeżeniem ust. 2 

2. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od kwoty dochodu na osobę w rodzinie, ustalonego na 
podstawie informacji o dochodach przedstawionej we wniosku o którym mowa w § 10 Regulaminu. 

§ 5. 1. Osobie uprawnionej, w której rodzinie dochód na rodzinę nie przekracza kwoty równej połowie 
kryterium dochodowego może być przyznane stypendium szkolne, miesięcznie w wysokości 90 % kwoty zasiłku 
rodzinnego. 

2. Osobie uprawnionej, w której rodzinie dochód na osobę przekracza kwotę równą połowie kryterium 
dochodowego może być przyznane stypendium szkolne, miesięcznie, w wysokości 80 % kwoty zasiłku 
rodzinnego. 

3. Osobie uprawnionej, w której rodzinie dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego 
a jednocześnie, w którego rodzinie występują co najmniej dwie z następujących sytuacji: 

a) bezrobocie, 

b) niepełnosprawność członka rodziny, 

c) ciężka lub długotrwała choroba członka rodziny, 

d) wielodzietność, 

e) niewypełnianie funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

f) alkoholizm, 

g) narkomania, 

h) rodzina niepełna, może być przyznane stypendium w wysokości, miesięcznie 100 % kwoty zasiłku rodzinnego. 

§ 6. 1. Stypendium szkolne przyznaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie, określając w drodze 
decyzji administracyjnej jego wysokość, formę i termin przekazania. 

2. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek lub z urzędu. 

§ 7. 1. Przyznane stypendium szkolne realizowane jest poprzez: 
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1)dokonanie w imieniu osoby uprawnionej zapłaty całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału 
w zajęciach edukacyjnych – przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego te zajęcia edukacyjne, 

2)zakupienie dla osoby uprawnionej rzeczy o charakterze edukacyjnym, 

3)zwrotu w formie gotówkowej kosztów dojazdu do szkoły oraz innych kosztów związanych z pobieraniem przez 
osobę uprawnioną nauki poza miejscem zamieszkania. 

2. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego wypłacane jest na wskazane przez wnioskodawcę 
konto bankowe w terminach wskazanych w decyzji przyznającej stypendium 

§ 8. W przypadku stwierdzenia, że przyznanie stypendium szkolnego zostało dokonane na podstawie 
przyczyny nieprawidłowej lub nieistniejącej, w tym potwierdzonej fałszywymi lub stwierdzającymi nieprawdę 
dokumentami, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej cofa w drodze decyzji administracyjnej przyznane 
stypendium szkolne, nakazując jednocześnie zwrot nieprawnie pobranych kwot stypendium. 

§ 9. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się zgodnie z art. 90 n ust. 6 ustawy do dnia 15 
września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

2. Stypendium szkolne będą realizowane miesięcznie lub jednorazowo w zależności od formy oraz potrzeb 
wnioskodawcy w terminach ustalonych w decyzji o której mowa w § 6 ust. 1. 

§ 10. Ustala się wzór wniosku o stypendium szkolne stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały. 

§ 11. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek, określający w szczególności zdarzenie losowe będące 
przyczyną ubiegania się o zasiłek oraz pożądaną formę zasiłku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające zaistniałe zdarzenie . 

2. Przyznanie zasiłku szkolnego może nastąpić również z urzędu. 

3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się niezwłocznie po powstaniu zdarzenia losowego będącego 
podstawą ubiegania się o zasiłek szkolny, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od tego zdarzenia. 

§ 12. Przy udzielaniu zasiłku szkolnego odpowiednio zastosowanie mają § 3 i § 7 niniejszej uchwały. 

§ 13. Wysokość zasiłku szkolnego uzależniona jest od indywidualnych skutków zaistniałego zdarzenia 
losowego. 

§ 14. Ustala się wzór wniosku o zasiłek szkolny stanowiący załącznik nr 2 niniejszej uchwały. 

§ 15. Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Murowie. 

§ 16. Traci moc uchwała Nr XXII/113/2005 Rady Gminy w Murowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Murów. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

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

Przewodniczący Rady Gminy 

Józef Sowada
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Rady Gminy Murów

z dnia 24 czerwca 2010 r.
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w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Murów 
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Rady Gminy Murów
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