
UCHWAŁA NR XXXIII/217/2022 
RADY GMINY RYBCZEWICE 

z dnia 11 października 2022 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Rybczewice 

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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Traci moc uchwała nr XVI/91/2005 Rady Gminy w Rybczewicach z dnia 31 marca 2005 roku 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Rybczewice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 116 poz. 2216). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Rybczewice. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Magdalena Figura-Wrona 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A0C25ED7-116D-4EC9-96E4-D132E1560E6B. Podpisany Strona 1



        Załącznik  

do uchwały Nr XXXIII/217/2022 

Rady Gminy Rybczewice 

z dnia 11 października 2022 r. 

 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Rybczewice 

 

Rozdział 1 
   Przepisy ogólne 

 

§ 1. Regulamin określa zasady, formy i tryb i sposób udzielania pomocy materialnej                                      

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rybczewice, 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) 

przysługuje uczniom szkół, słuchaczom kolegiów i wychowankom placówek, o których mowa 

w art. 90 b ust,3 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.                                    

z 2021 r.poz.1915 z późn.zm), na zasadach określonych w tej ustawie, zwanej dalej „ustawą”. 

 

Rozdział 2 

 
  Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

 

§ 3. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości określonej                  

w niniejszym regulaminie, gdy w rodzinie tej występuje jedna lub więcej przesłanek 

określonych w art.90 d ust.1 ustawy. 

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość 

dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz.2268 z późn.zm.), 

zwaną dalej” ustawą o pomocy społecznej”, weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych, oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej - kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

§ 4. 1. W zależności   od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń, ustala się 

wysokość stypendium szkolnego miesięcznie: 

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 200 zł, obliczonego 

zgodnie a art.8 ust.3 ustawy o pomocy społecznej – 90 % kwoty, o której mowa w art. 

6.ust.2. pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.           

z 2022 r. poz.615) 

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł do 400 

zł, obliczonego zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej- 85 % kwoty,                   

o której mowa w art. 6 ust. 2. pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz.615) 
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3)  przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 400 zł do 

nie więcej niż kryterium dochodowe, obliczonego zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy                         

o pomocy społecznej, do wysokości kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2 regulaminu- 80 

% kwoty, o której mowa w art. 6. ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.                            

o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz.615) 

2. Wysokość stypendium szkolnego, ustalona na zasadach określonych w ust. 1, zwiększa się 

o 10% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych                               

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o której mowa w art.90d ust.1 

ustawy. 

 

Rozdział 3 
 

 Formy stypendium szkolnego 

 

§ 5. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 
dotyczących: 
a) pokrycia kosztów podręczników, materiałów edukacyjnych, lektur szkolnych, 

encyklopedii, słowników, komputerów, programów komputerowych i innych 

pomocy edukacyjnych, 
b) pokrycia kosztów przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia na 

zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia niezbędnego w procesie 

edukacyjnym ucznia 
c) pokrycia kosztów opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych 

zajęciach edukacyjnych, 
d) pokrycia kosztów opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) 

do kin, teatrów lub innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę, 
e) pokrycia kosztów zakupu przedmiotów umożliwiających uczniom pokonywanie 

barier w dostępie do edukacji, w tym w szczególności zakupu okularów, obuwia 

ortopedycznego, sprzętu rehabilitacyjnego; 
2) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat 

czesnego w szkołach niepublicznych; 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu podręczników, lektur 

szkolnych, materiałów edukacyjnych, encyklopedii, słowników, komputerów, 

programów komputerowych i innych pomocy niezbędnych do procesu edukacyjnego, 

przyborów szkolnych oraz odzieży i obuwia sportowego. 

2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz 

słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub 

częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca 

zamieszkania do szkoły lub kolegium i z powrotem. 

3. Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na 

warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty. 
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Rozdział 4 

  
 Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

 

§ 6. Wniosek o stypendium szkolne składa się w Urzędzie Gminy w Rybczewicach                                

w terminach określonych w art. 90n ustawy. 

§ 7.1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 

regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, 

jako częściowe lub całkowite pokrycie poniesionych i udokumentowanych kosztów 

edukacyjnych na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających poniesione 

wydatki, w tym rachunków i faktur. 

2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 regulaminu będzie 

realizowane przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim 

uczniom), za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej. 

3. Stypendium szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w § 5 ust.3 regulaminu 

wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, 

bądź pełnoletniemu uczniowi- na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające 

stypendium. 

§ 8. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Wójt Gminy 

Rybczewice w drodze decyzji administracyjnych. 

 

Rozdział 5 

   
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

 

§ 9.1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku                           

w Urzędzie Gminy Rybczewice 

2. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. 

3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia 

losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. 

§ 10.1. Zasiłek szkolny przyznaje się i określa jego formę na podstawie wniosku i załączonych 

dokumentów. 

2. Przyznanie i odmowa przyznania zasiłku szkolnego następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

3. Zasiłek szkolny przyznany w formie pomocy rzeczowej będzie realizowany poprzez zakup           

i przekazanie rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletniemu uczniowi, za pokwitowaniem 

przedmiotów pomocy rzeczowej. 

4. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego będzie wypłacony przelewem 

na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy. 
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