
UCHWAŁA NR XIII/102/2020
RADY GMINY TARNAWATKA

z dnia 29 maja 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) Rada Gminy Tarnawatka uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/34/2015 Rady Gminy Tarnawatka z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Tarnawatka, 
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2015 r. poz. 2042). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnawatka. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2020 roku. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Kazimiera Mańdziuk

Id: SJINO-PMGQR-KNKYW-IYHNB-TEFPN. Podpisany Strona 1



Załącznik
do uchwały Nr XIII/102/2020
Rady Gminy Tarnawatka
z dnia 29 maja 2020 roku

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym
na terenie Gminy Tarnawatka

§  1.  Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  przyznawania  pomocy  materialnej  o  charakterze
socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Tarnawatka.

§ 2.  1.  Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi znajdującemu się w trudnej  sytuacji
materialnej.
2.  Miernikiem  trudnej  sytuacji  materialnej  jest  kryterium  dochodowe  ustalone  na  zasadach
określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z
2019 r., poz. 1507).
3. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej będą uwzględniane następujące okoliczności:
1) występowanie bezrobocia w rodzinie,
2) obecność osób niepełnosprawnych w rodzinie,
3) występowanie ciężkiej lub długotrwałej choroby,
4) wielodzietność w rodzinie,
5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
6) występowanie w rodzinie alkoholizmu lub narkomanii,
7) niepełność rodziny (sierota, półsierota, osoba samotnie wychowująca dzieci),
8) wystąpienie zdarzenia losowego.

§ 3. 1. Miesięczna wysokość stypendium wynosi:
1) 100 % kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111) przy dochodzie miesięcznym na
osobę w rodzinie do 60 % kryterium dochodowego,
2) 80 % kwoty zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ) przy dochodzie miesięcznym na
osobę w rodzinie od 60, 01 % do 100 % kryterium dochodowego.
2. Ustalając wysokość kwoty stypendium, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje się indywidualnie
sytuację w rodzinie uwzględniając dodatkowe okoliczności wymienione w § 2 ust. 3 regulaminu.
3.  Uczeń  niepełnosprawny  znajdujący  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej  może  ubiegać  się  
o stypendium szkolne na zasadach określonych w tym regulaminie. Kwota stypendium szkolnego
może  zostać  zwiększona  do  200%  kwoty  zasiłku  rodzinnego  w  związku  z  ponoszeniem
dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności i przyznana na:
1) opłatę dodatkowych kursów koniecznych do podniesienia poziomu kształcenia,
2) opłatę przewodnika (lektora) dla osoby niewidomej lub poruszającej się na wózku inwalidzkim,
3) zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego w procesie dydaktycznym (dyktafon, program 
komputerowy itp.),
4) inne uzasadnione cele.
4. Warunkiem ubiegania się o zwiększenie stypendium szkolnego z tytułu niepełnosprawności jest
dostarczenie orzeczenia wydanego przez właściwy organ ustalający niepełnosprawność lub stopień
niepełnosprawności,  a także stosownych dokumentów potwierdzających konieczność ponoszenia
dodatkowych kosztów, o których mowa w ust. 3.

§ 4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:
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1)  całkowitego  lub  częściowego  pokrycia  kosztów  udziału  w  zajęciach  edukacyjnych
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności
udziału w:
a) wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach dla dyslektyków, zajęciach logopedycznych i
innych  wynikających  z  potrzeby  wyrównania  braków  edukacyjnych  bądź  
z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) innych przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę, jak wyjścia czy wyjazdy do kina, teatru,
na wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia edukacyjne itp.,
2)  całkowitego  lub  częściowego  pokrycia  kosztów  udziału  w  zajęciach  edukacyjnych
realizowanych  poza  szkołą,  a  w  szczególności  nauki  języków  obcych,  zajęć  muzycznych,
komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych,
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym i pokrycia kosztów zakupu: 
a)  podręczników,  lektur,  encyklopedii,  słowników i  innych książek pomocniczych  do realizacji
procesu dydaktycznego, multimedialnych programów edukacyjnych, komputera,
b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,
c) stroju sportowego i apelowego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,
d) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych.
4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania  w  odniesieniu  do  słuchaczy  kolegiów  pracowników  służb  społecznych,  a  także
uczniów szkół ponadpodstawowych, a w szczególności:
a) zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub stancji,
b) transportu środkami komunikacji zbiorowej,
c) opłat za posiłki w stołówce szkoły lub internatu,
d) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę.
5) świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy Tarnawatka uzna, biorąc pod uwagę uzasadnienie
wnioskodawcy, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1, 2, 3, a w przypadku
ucznia szkoły ponadpodstawowej także w formie, o której mowa w pkt 4, nie jest możliwe,
6) świadczenia pieniężnego, jeżeli Wójt Gminy Tarnawatka uzna, biorąc pod uwagę uzasadnienie
wnioskodawcy, w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych forma, o której
mowa w pkt 1-4, nie jest celowa.

§ 5.  1.  Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się  w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Tarnawatce do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy
kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.
2.  Stypendia  będą  wypłacane  na  podstawie  oryginalnych  faktur,  rachunków  lub  innych
dokumentów wystawionych na wnioskodawcę.
3. Stypendia będą wypłacane w Banku Spółdzielczym w Tarnawatce bądź na wskazany nr konta.

§ 6.  Stypendium jest przyznawane na okres wskazany w art. 90d ust. 10 i 11 ustawy o systemie
oświaty.

§ 7. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
1) śmierci jednego lub obojga rodziców,
2) utraty przez rodzinę mienia znacznej wartości,
3) wystąpienia wydatków związanych z nagłą i ciężką chorobą w rodzinie,
4) innych zdarzeń losowych.
2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia
zdarzenia losowego.
3. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Wójt Gminy Tarnawatka, kierując się indywidualną
oceną skutków trudnej sytuacji materialnej ucznia spowodowanej zdarzeniem losowym.

§ 8. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
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związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

§ 9. Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

1. Pokrycie kosztów:
1) „zielonej szkoły",
2) wycieczki szkolnej,
3) wyjść do kina, teatru oraz udział w innych imprezach organizowanych przez szkołę,
4)  udziału  w  zajęciach  edukacyjnych,  w  tym  wyrównawczych,  wykraczających  poza  zajęcia
realizowane  w  szkole  w  ramach  planu  nauczania,  a  także  kosztów  udziału  w  zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą,  w tym w szczególności nauki języków obcych, zajęć
sportowych, tanecznych, muzycznych.
2. Koszty zakupu:
1) tornistra (plecaka), torby szkolnej,
2) torby na obuwie na zmianę,
3) zeszytów,
4) przyborów szkolnych,
5)  przyborów  i  materiałów  plastycznych  niezbędnych  do  udziału  w  edukacyjnych  zajęciach
artystycznych w szkołach artystycznych,
6) podręczników, encyklopedii, atlasów historycznych/geograficznych, słowników,
7) lektur szkolnych, literatury popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia,
8)  audiobooków  z  nagraniami  lektur  szkolnych,  ebooków  zawierających  lektury  szkolne  lub
literaturę popularnonaukową, czytników ebooków,
9) sprzęt komputerowego lub podzespołów do komputera, drukarki,
10) przenośnego sprzętu komputerowego: laptopów (notebooków), netbooków, tabletów,
11) oprogramowania komputerowego związanego z procesem edukacyjnym,
12) zakup tuszu/tonera do drukarki,
13)  nośników do  archiwizowania  danych:  pamięci  przenośnych  USB (pendrive),  zewnętrznych
dysków twardych (przenośnych dysków USB),
14) sprzętu audio, jako pomocniczego do nauki języków obcych, jeżeli wykorzystywane programy
nauczania w szkole lub placówce pozaszkolnej wymagają pracy własnej ucznia ze sprzętem audio
potwierdzonego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia,
15) stroju na zajęcia wychowania fizycznego składającego się ze spodenek (maksymalnie 2 szt. w
semestrze), koszulki (maksymalnie 2 szt. w semestrze), dresu sportowego (maksymalnie 2 szt. w
semestrze), zgodnie zobowiązującym regulaminem zajęć wychowania fizycznego i wymaganiami
szkoły,
16)  obuwia  sportowego na  zajęcia  wychowania  fizycznego (maksymalnie  2 pary w semestrze)
zgodnie z obowiązującym regulaminem zajęć wychowania fizycznego i wymaganiami szkoły,
17) obuwia na zmianę w postaci trampek/halówek zgodnie z wymaganiami szkoły (maksymalnie 2
pary w semestrze),
18) sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z
udziałem w treningach w klubie  sportowym,  a  przynależność  do tego klubu jest  potwierdzona
właściwym zaświadczeniem,
19) stroju galowego obowiązującego zgodnie z wymaganiami szkoły,
20) stroju, narzędzi i urządzeń niezbędnych do udziału w zajęciach praktycznej nauki zawodu,
21)  aparatu  fotograficznego  z  przeznaczeniem  dla  uczniów  szkół  artystycznych  oraz  uczniów
rozwijających  swoje  zainteresowania,  o  ile  wiąże  się  to  w  sposób  oczywisty  i  bezpośredni  z
udziałem  w  zajęciach  z  fotografii  prowadzonych  w  formach  zorganizowanych,  np.  w  kołach
zainteresowań, a przynależność do tego koła potwierdzona jest stosownym zaświadczeniem,
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22) instrumentów muzycznych z przeznaczeniem dla  uczniów szkół  muzycznych oraz uczniów
rozwijających  swoje  zainteresowania,  o  ile  wiąże  się  to  w  sposób  oczywisty  i  bezpośredni  z
udziałem w  zajęciach  muzycznych  prowadzonych  w  formach  zorganizowanych,  np.  w  kołach
zainteresowań, a przynależność do tego koła potwierdzona jest stosownym zaświadczeniem,
23) wyposażenia stanowiska do nauki np. biurko, krzesło, lampka na biurko,
24) biletów miesięcznych(za okres wrzesień- czerwiec).
3. Opłaty poniesione na:
1) prenumerata prasy popularnonaukowej rozwijającej zainteresowania ucznia,
2)  opłata  za  dostęp  do  usług  internetowych,  w  tym:  abonamentu  internetowego  oraz  opłat  za
instalację dostępu do sieci Internet, z wyłączeniem opłat za okres letni (lipiec - sierpień),
3) opłata za zakup/dzierżawę urządzeń dostępowych: modemów, routerów,
4) naprawa komputera,
5) opłata za pobieranie nauki (czesne za szkołę),
6)  opłata  za  wypożyczenie  instrumentu  muzycznego  niezbędnego  do  udziału  w  edukacyjnych
zajęciach muzycznych w szkole muzycznej,
7) opłata za badania lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach praktycznej nauki
zawodu.
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