
 
 

UCHWAŁA Nr XXXVI/ 296 /13 
RADY GMINY CEGŁÓW 

z dnia 29 sierpnia 2013r. 
 

 
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cegłów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 594.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1) Rada Gminy Cegłów 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Cegłów, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 
Wykonania uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§ 3 
Tracą moc uchwały Rady Gminy Cegłów: 
- Nr XXVI/150/05 z dnia 31 marca 2005r w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Cegłów, 
- Nr XXXII/174/05 z dnia 3 listopada 2005r w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/150/05 w 
sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cegłów, 
- Nr XXXII/158/09 z dnia 22 października 2009r w sprawie dokonania zmiany uchwały Nr 
XXVI/150/05 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Cegłów, 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
                                                           
1 Zmiany powyższej ustay zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. 
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 
2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208 poz. 1532 i 227, poz. 1658, z 007r 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 Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 
216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1242, 
Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011r Nr 
106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, , Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 
poz. 979, z 2013r, poz. 827. 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXVI/296/13 

z dnia 29 sierpnia 2013r. 
REGULAMIN 

udzielania pomocy socjalnej o charakterze materialnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Cegłów 

 
I . Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
Regulamin określa zasady oraz formy udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym, wysokość udzielanej pomocy i tryb i warunki ubiegania się o pomoc dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Cegłow. 

§ 2 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa, bez bliższego określenia o: 
1) regulaminie – rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cegłów, 
2) ustawie o oświacie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991r o systemie 

oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z poź. zm) 
3) ustawie o pomocy społecznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004r o 

pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013r, poz.852) 
4) uczniu – rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 

września 1991r o systemie oświaty  zamieszkujące teren gminy Cegłów, 
5) zamieszkiwaniu na terenie gminy – w rozumieniu ustawy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r Nr 16 poz. 93 z póź.zm) 
6) stypendium – rozumie się przez to stypendium szkolne określone w ustawie o systemie 

oświaty, 
7) zasiłku – rozumie się przez to zasiłek szkolny określony w ustawie o systemie oświaty, 
 

§ 3 
Pomoc socjalna o charakterze materialnym może być udzielona uczniom w formie 
stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego. 
 

§ 4 
Cel przyznawania pomocy o której mowa w § 1 określa art.90b ust.2 ustawy o oświacie. 
 
II  Formy udzielania pomocy 
 

§ 5 
Stypendium może być udzielane uczniowi w formach: 
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania , w 
szczególności udziału w zajęciach wyrównawczych i innych przedsięwzięciach 
realizowanych przez szkołę jak wyjazdy do teatru, kina, na wycieczki szkolne, zielone 
szkoły itp., 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 
realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć sportowych, 
muzycznych, komputerowych i innych, 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: 
a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do 

realizacji procesu dydaktycznego, 
b) zeszytów, plecaków (tornistrów), długopisów, przyrządów do geometrii itp., 
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c) stroju sportowego i innego wymaganego wyposażenia uczniów wymaganego przez 
szkołę. 

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania, a w szczególności zakwaterowania, opłaty czesnego, transportu 
środkami komunikacji zbiorowej o ile koszty te nie są pokrywane lub dofinansowywane 
na mocy innych przepisów prawa, 

 
§ 6 

Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego stosownie 
do art. 90d ust.5. 
 

§ 7 
Zasiłek może być udzielony na zasadach określonych w art. 90e ustawy o oświacie. 
 

§ 8 
Szczegółowe zasady udzielania i rozliczania stypendiów i zasiłków określi Kierownik 
Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Cegłowie w drodze zarządzenia. 
 
III.  Wysokość pomocy materialnej. 
 

§ 9 
1. Wysokość stypendium jest uzależniona od sytuacji materialnej ucznia oraz od wysokości 

dochodu na osobę w rodzinie. 
2. Przy ocenie trudnej sytuacji materialnej ucznia uwzględnia się również sytuacje 

wymienione w art. 90d ust.1 ustawy o oświacie 
3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się 

o stypendium nie może być wyższa nią określona w art. 90d ust. 7 ustawy o oświacie. 
4. Dochód na osobę w rodzinie ucznia jest obliczany zgodnie z art.90d ust.8 ustawy o 

oświacie. 
5. Dochód z gospodarstwa rolnego jest obliczany zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 

o pomocy społecznej. 
 

§ 10 
Miesięczna wysokość stypendium w zależności od dochodu wynosi: 

Lp 
Dochód na osobę w rodzinie ucznia jako procent 

kwoty określonej w art. 90d ust.7 ustawy o oświacie. 

Wysokość stypendium jako procent maksymalnej 
kwoty stypendium określonej w art. 90d ust.9 

ustawy o oświacie. 
1 2 3 

1 od 80% do 100% 40% 
2 od 60% do 80% od 40% do 55% 
3 od 40% do 60% od 55% do 70% 
4 od 20%b do 40% od 70% do 85% 
5 od 0 do 20% od 85% do 100% 

 
§ 11 

1. Kwota stypendium przyznana zgodnie z § 10 może być zwiększona w związku z 
ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności i przyznana na 
dofinansowanie: 

a) dodatkowej  rehabilitacji, 
b) opłatę przewodnika (lektora) dla osoby niewidomej lub poruszającej się na wózku 

inwalidzkim, 
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c) zakup sprzętu specjalistycznego niezbędnego w procesie dydaktycznym w szczególności  
aparat słuchowy, okulary, szkła kontaktowe, sprzęt elektroniczny, programy komputerowe 
itp.), 

d) inne uzasadnione procesem edukacyjnym cele 
2. Warunkiem ubiegania się o zwiększenie stypendium z tytułu niepełnosprawności jest 

dostarczenie orzeczenia wydanego przez właściwy organ ustalający stopień 
niepełnosprawności, a także stosownych dokumentów potwierdzających konieczność 
ponoszenia dodatkowych kosztów. 

 
§ 12 

1. Zasiłek może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu udokumentowanego zdarzenia losowego. 

2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającym przyznanie zasiłku w szczególności są: 
a) śmierć rodzica(ów) lub opiekuna(ów) prawnego(nych), 
b) klęska żywiołowa, 
c) urodzenie dziecka, 
d) wydatki związane z długotrwałą chorobą ucznia, 
e) inne szczególne okoliczności. 

 
§ 13 

Częstotliwość i wysokość przyznawania zasiłku określa art. 90e ustawy o oświacie. 
 
IV . Tryb, warunki i zasady ubiegania się o pomoc materialną oraz realizacja tej pomocy. 
 

§ 14 
1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów jest udzielana na wniosek osób 

wymienionych w art. 90n ust.2 , przy czym stosownie do ust. 3 art. 90n świadczenia mogą 
być również przyznawane z urzędu. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu 
3. W przypadku wystąpienia o pomoc materialną o charakterze socjalnym przez dyrektora o 

którym mowa w art. 90n ust.2 pkt.2 ustawy o oświacie lub z urzędu wymagana jest zgoda 
opiekunów prawnych ucznia niepełnoletniego lub zgoda ucznia pełnoletniego na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z oświadczeniem zawartym we wzorze 
wniosku. 

4. Przy wnioskowaniu o pomoc materialną dla ucznia przez dyrektora szkoły lub z urzędu 
ustalenie dochodu w rodzinie ucznia następuje we współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Cegłowie. 

5. Wnioski w formie innej niż załącznik muszą zawierać dane określone we wzorze. 
 

§ 15 
1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym powinien 

zawierać udokumentowanie sytuacji materialnej ucznia w formie odpowiednich 
zaświadczeń lub oświadczeń. 

2. Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub posiadający zezwolenie na pobyt stały na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej załączają kopię karty pobytu stałego. 

 
§ 16 

1. Uczniowie szkół prowadzonych przez gminę Cegłów składają wnioski za pośrednictwem 
szkoły, 

2. Uczniowie placówek oświatowych spoza terenu gminy Cegłów składają wnioski w 
Urzędzie Gminy. 
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3. Uczniowie zamieszkali na terenie gminy Cegłów a zameldowani na terenie innej gminy 
muszą dostarczyć zaświadczenie o nie ubieganiu się o pomoc materialną o charakterze 
socjalnym w rozumieniu ustawy o oświacie, na terenie gminy stałego zameldowania. 

 
§ 17 

1. Świadczenie o pomocy materialnej przyznaje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Cegłowie, na podstawie upoważnienia Rady Gminy Cegłów (uchwała Nr 
XXXV/279/13 z dnia 26 czerwca 2013r), w drodze decyzji administracyjnej. 

2. W celu rozpatrzenia wniosków, o których mowa w § 14 Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Cegłowie może powołać komisję składającą się z pracowników 
Urzędu Gminy i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cegłowie. 

3. Skład komisji i tryb jej pracy ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
odrębnym zarządzeniem. 

 
 
V. Przepisy końcowe i przejściowe 
 

§ 18 
1. Wnioskodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Cegłowie o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 
stypendium a w szczególności: 
a) dochodach rodziny, 
b) zmianie składu ilościowego rodziny, 
c) zaprzestaniu nauki przez ucznia, 

2. W przypadku ustania przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium mają 
zastosowanie przepisy art. 90o ustawy o oświacie. 

 
§ 19 

Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia  w przypadku: 
- złożenia wniosku po terminie, 
- nie zawiera wszystkich dokumentów i mimo wezwania w terminie 7 dni nie uzupełniono 

braków, 
 

§ 20 
Wypłata stypendiów i zasiłków następuje po otrzymaniu dofinansowania o którym mowa w 
art. 90r ust. 1 ustawy. 
 

§ 21 
Zmiana Regulaminu wymaga trybu obowiązującego przy jego uchwalaniu. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inż. Teodora Wójcik 
 


