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Zarzqdzenie Nr 216117
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 11.05.2017 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaly w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkalych

na terenie Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny oraz upowa2nienia Dyrektora
OS rodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z p62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly
Nr lX/138/15 z dnia 26 czeruca 2015 r. Rady Miejskiej w Czeruionce-Leszczynach
w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci
po2ytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustavvy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., po2.1817 z p62n. zm.) projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji

zarzqdzam, co nastepuje :

s1

Przeprowadzi6 konsultacjq, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaly w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczni6w zamieszkalych na terenle Gminy i Miasta Czeruionka-Leszczyny
oraz upowa2nienia Dyrektora OSrodka Pomocy Spolecznej w Czeru,rionce-
Leszczynach
Ustalic termin przeprowadzenia konsultacji od 18.05.2017 r. do24.05.2017 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie
(t. j. Dz. U.z2016r.,poz. 18172p62n.2m.).
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly moZna zglaszae'.

1) w formie pisemnej na adres: OSrodek Pomocy Spolecznej Czerwionka-
Leszczyny, ul. 3 Maja 36b ,44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje
data wplywu do OSrodka Pomocy Spolecznej),

2) pocztq elektronicznq na adres e-mail ops@czeruionka-
leszczyny.com. pl,

3) za poSrednictwem faksu pod numerem 32 4312039.
Udzielanie wyja6niei oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Dyrektora OSrodka Pomocy
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

s2

Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawienie pzez organizacje opinii w terminie okreSlonym w g 1 ust. 2

1.

5.

2.
J.

1.

2.



oznacza akceptacje przedstawionego projektu uchwaly, o kt6 rej mowa
wSlust. 1.

s3

1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowei
Urzqdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi O6rodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Czerrvronka- Leszczyny

Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 216117

Bu rmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 11 .05.2017 r.

UcHWALA NR ............. .1............117

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

Burmistrz
iMiasta
-teszczyny

z dnia ..........2017 r'

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow
zamieszkatych na terenie Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny

oraz upowa2nienia Dyiektora 05rodka Pomocy Spolecznejw Czerwionce-Leszczynach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. '1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(t. j.Dz. U.z2016r.,poz.446zp62n.zm) wzwi4zkuzart.gOf,art.gOmust.2ustawyzdniaTwrzesnia
iggf ,. o systemie oSwiaty (t. j. Dz. U.22016 r., poz. 1943 z pozn zm ),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co nastqpuje:

s1

przylqc Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow zamieszkalych

n.i"rbnie dminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny, s[anowiqcy zalqczntk do niniejszej uchwaly'

s2

Upowaznic Dyrektora Osrodka Pomocy Spolecznej *, Czenrvionce-Leszczynach do prowadzenia

postgpowafr w Lprawach pomocy materialnej dla uczniow o charakterze socjalnym'

s3

Traci moc Uchwata nr XXXVII/401/0g Rady Miejskiej w czerwionce-Leszczynach z dnia 29 maia 2009 r

w sprawie przyjqcia negutaminu udzielania porno.V materialnej o charakterze socjalnym dla uczniow

zamieszkalych na terenie gminy i miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz' Urz' Woj Sl z 20Q9 r'' Nr 130'

po2.2641).

s4

wykonanie uchwaly powierza si9 Burmistrzowi Gminy i Miasta w czerwionce-Leszczynach'

s5

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie '14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzqdowym wojewodztwa

Slqskiego.
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Zalqcznik do Uchwaly Nr ............./............./1 7

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia ............2017 t.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni6w
zamieszkalych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka'Leszczyny

Rozdzial 1

Postanowienia 096lne

s1

1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie

Gmini i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zwany dalej "Regulaminem", okresla:

1) formy w .lakich udzieta si? stypendium szkolnego w zaleznosci od potrzeb uczni6w, 
..

zi .p"!ou' ustalania *yrdroiiri stypendium slkolnego w zaleznosci od sytuacji materialnej uczniow

itrr'roozin oraz innych okolicznosci, o kt6rych mowa w art. god ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r'

o iystemie oswiaty (ij. oz. U.22016 r., poz. 1943 z p62n. zm.\, zwanej dalej "ustawE'

:tformv isDos6b ustalania wYSokosci zasilku szkolnego,

;i 'il; ; 
-;p;;6b ;;ri;i;"iJ stypendium szkolneg6 oraz tryb i spos6b udzielania zasilku szkolneso

w zateznosci od zdarzenia losowego.

2. llekroo w Regulaminie jest mowa o:

ii i".t'"Oli" .i 
"iobe 

w roozinie - nalezy pzez to rozumiec miesiQczny doch6d rodziny podzielony pzez

l;;.d;;ab * rodzinie,'obticzony na podstawie art I ust 3-1 3 ustawy o pomocy spolecznej'

ij toi"giu, - nutezy ptzez lo roiumred kolegium pracownik6w sluzb spolecznych'

5i tili;;ir; Ooino,io,rym - nareiy ro.um'et pzbz to miesiqcznE wysoko66 dochodu na osobe w rodzinie.

o ktorej mowa w art. 8 ust l pkt 2 ustawy o pomocy spolecznel'

4) kwocie zasilku rodzrnneg" 
j ;;E; iol,'i"i pizez to iwotq' o kt6rej mowa w art 6 ust 2 pkt 2

o Swiadczeniach rodzinnYch,

5) osrodku . nalezy przezto rozumie6 publiczny i niepubliczny oSrodek umozliwiajqcy dzieciom i mlodzie2y,

;' ki;ry;r; n,''ori * ad. 16 ;;i. 7 iii"r1l,'. takze dzieciom i mrodziezy upo5ledzonvm umvslowo

ze sprz?zonymi niepetnosprawril"i"rii"iriil"re odpowiednio obowiezku szkolnego i obowiqzku nauki,

6) rodzinie - nalezy pzezto rorr.i"c 6rony spti<rewnione lub niespokrewnione pozostajace w faktycznym

zwiEzku, wsp6lnie zamieszkujqce i gospodarujEce, 
riach szkoly;i;;k;i" I natezy przez io' rozimie6 szkote pubticznq, szkol? niepublicznq o uprawnren

publicznej
dlamlodziezyidladorostychorazszkolQniepublicznqnieposiadajqcEuprawnierlszkolypublicznej
dla mlodziezy i dla doroslych,
8)uczniu-nalezyrozumiecprzeztor6wnie2wychowankaosrodka'sluchaczaszkolylublolesium,
sl uiiu\ri" o poro.y spotecznej - nalezy priez to rozumiec ustawQ z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy

sbolecznej (t. j. Dz. U. z2016 r. poz. 930 z p6zn zm),. -;6;';;-ta;"''r .rtezy rozumiei it", io ,Jt"*e z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (t l. Dz u.

22016 t., poz. 19432 P62n. zm ),
11) ustawie o Swiadczeniach rJdzinnycn - nalezy rozumie6 peez to ustaw? z dnia28 listopada 2003 r'

o (*i"a"i"ni."t' rodzinnych (t. j. Dz. U.22016r',poz 1518 z p62n zm')'

s2

Swiadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym sq:

1 ) stypendium szkolne,
2) zasilek szkolnY.

s3

DoubieganiaSiQostypendiumszkolnelubzasilekszkolnyuprawnienisabedqcymieszkancamiGminy
i Miasta Czerwionka-LeszczynY:
1)uczniowieSzk6lpublicznychiniepublicznychouprawnieniachSzk6lpublicznychdlamlodziezy
i dla doroslych oraz sluchacze 'k"oiegio;-;rr"o*ni'kow sluzb spolecznych - do czasu ukoiczenia ksztalcenia'



nie dlu2ej jednak niz do ukonczenia 24 toku zycia;
2) wychowankowie publicznych i niepublicznych oSrodk6w
uposledzonym w stopniu glQbokim, a tak2e dzieciom
z niepelnosprawnoSciami sprzezonymi realizacjq odpowiednio

- do czasu ukonczenia realizacji obowiEzku nauki.
3) uczniowie szk6l niepublicznych nieposiadajqcych uprawnien szk6l publicznych dla mlodziezy
idla doroslych - do czasu ukonczenia realizacji obowiqzku nauki.

s4

Decyzje administracyjne w sprawach stypendium szkolnego izasilku szkolnego wydaje Dyrektor Osrodka
Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach lub osoby pzez niego upowa2nione.

um02liwiajqcych dzieciom i mlodzie2y,
i mlodziezy uposledzonym umyslowo
obowiqzku szkolnego i obowiqzku nauki

Rozdzial 2
Formy udzielania stypendium szkolnego

s5

1. W zaleznosci od potrzeb uczni6w stypendia szkolne udziela siq uczniom, wychowankom osrodk6w
sluchaczom kolegi6w w nastqpu.iqcych formach:

1) pomocy zeczowej o charakterze edukacyjnym obejmujacej w szczeg6lnosci:
a) zakup podrecznik6w, Iektur, encyklopedii, innych ksiq2ek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
b) zakup pomocy dydaktycznych, w tym komputer6w oraz edukacyjnych program6w komputerowych,
c) zakup wyposa2enia osobistego bezposrednio zwiEzanego z rcalizacjE procesu dydaktycznego, w tym:
zeszytdw, dlugopis6w, pi6rnik6w, plecak6w, tornistr6w,
d) zakup sko.ju sportowego na zajqcia wychowania fizycznego;
2) calkowitego lub czesciowego pokrycia koszt6w udzialu w zajeciach edukacyjnych, w tym wyr6wnawczych,
wykracza.jEcych poza z4Qcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a takze udzialu w zajQciach
edukacyjnych realizowanych poza szkolq, w tym w szczeg6lnosci koszt6w udzialu w zajgciach jqzykbwych,
komputerowych, artystycznych, sportowych, prowadzonych podczas tzw "zielonych siiOf orii iv inriych
platnych zajeciach edukacyjnych.

2. Stypendium szkolne uczniom szk6l ponadgimnazjalnych oraz sluchaczom kolegiow moze byc tak2e
udzielane w formie calkowitego lub czQSciowego pokrycia koszt6w zwiqzanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania, w szczegdlnosci na dojazdy do ize szkoly Srodkami komunikacji zbiorowej,
zakwaterowanie w bursie, internacie lub stancji, wyzywienie w stol6wce szkoly lub jnternatu.

3. udzielenie stypendium szkolnego w formie bezposredniej wyplaty swiadczenia pieniq2nego wymaga
ustalenia, 2e zachodzq przeslanki gwarantujqce prawidlowe wykorzystanie tej formy pomocy przez ucznia.

Rozdzial3
Spos6b ustalania wysoko6ci stypendium szkolnego

s6

1. Wysokos6 stypendium szkolnego uzalezniona jest od wysokosci miesigcznego dochodu na osobe
w rodzinie ucznia otaz innych okolicznosci, o ktorych mowa w art. 90 d ust. .l ustawy.
2. Z zastzeaeniem ust. 3 wysokosd stypendium szkolnego nie mo2e pzekroczyc:
1) 100% kwoty zasilku rodzinnego, gdy miesieczna wysokosc dochodu na osob? w rodzinie ucznia
przekracza 250 zl ,

2) 130% kwoty zasilku rodzinnego, gdy miesieczna wysokosd dochodu na osobq w rodzinie ucznia
nie pE.ektacza 250 zl.
3. Wysoko66 stypendium szkolnego zwiQksza sie o kwote do 10% zasilku rodzinnego, gdy w rodzinie ucznia
wystepuje.iedna z okolicznosci takich jak: bezrobocie, niepelnosprawnosd, cigzka lub dlugotMala choroba,
wielodzietnosc, brak umiejQtnosci wypelniania funkcji opiekunczo-wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania, a takze gdy rodzina jest niepelna lub wystqpilo zdarzenie losowe.
4. o wysokosci przyznanego stypendium decyduje Dyrektor osrodka pomocy spolecznej, biorEc pod uwagg
zasady okre6lone w niniejszym paragrafie.
5. Miesieczna minimalna wysokoS6 ptzyznanego stypendium nie mo2e byc ni2sza ni2 80% kwoty zasilku



rodzinego.
6. Wysokose pzyznanych stypendi6w szkolnych zalezy od liczby uprawnionych uczniow ubiegajqcych sl?
o udzielenie stypendium szkolnego, a takze liczby uczni6w, kt6rym taka pomoc winna byo udzielona
z uzQdu iSrodk6w przewidzianych na ten cel w budzecie Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyy w danym
roku szkolnym.

s7

1. Stypendium peyzn1e siQ na okres nie kr6tszy niz miesiEc i nie dluzszy niz 10 miesiecy w danym roku
szkolnym, a w przypadku sluchaczy kolegi6w - na okres nie kr6tszy niz miesiqc i nie dluzszy ni2 I miesiqcy
w danym roku szkolnym.
2. Jezeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne moze by6 realizowane w okresach
innych ni2 miesiqczne lub jednorazowo, z lym, 2e wartoso stypendium szkolnego w danym roku szkolnym
nie moze ptzekroczye hcznie dwudziestokrotnosci kwoty zasilku rodzinnego, a w przypadku sluchaczy
kolegi6w - osiemnastokrotno6ci kwoty zasilku rodzinnego.
3. Stypendium szkotne nie przysluguje uczniowi, kt6ry otrzymu.le inne stypendium o charakterze soc.jalnym

ze Srodk6w publicznych, z zastrzezeniem ust. 4.
4. Uczeh, kt6ry otzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze Srodk6w publicznych, moze otrzymai
stypendium szkolne w lvysokosci, kt6ra lqcznie z innym stypendium o charakteze socjalnym ze Srodk6w
publicznych nie pzekracza dwudziestokrotnosci kwoty zasilku rodzinnego, a w przypadku sluchaczy

kolegi6w - osiemnastokrotnosci kwoty zasitku rodzinnego.

Rozdzial 4
Formy zasilku szkolnego i spos6b ustalania jego wysokosci

s8

1. Zasilek szkolny jest formE doraznej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia.

2. Do otrzymanii iasilku szkolnego sE uprawnione osoby wymienione w S 3 Regulaminu znajduiqce siq

przejSciowb w trudnej sytuacji maGrialnej z powodu zdazenia losowego, w szczeg6lnosci: .spowodowanej:
bozjrem, powodziq t;n innq ttqskq Zywiolowq, albo nagta chorobq w rodzinle lub Smierciq czlonka rodziny.

5. Formq zasilku sikolnego'moze liyi: Swiadczenie pieni?zne na pokrycie wydatk6w zwiEzanych z procesem

edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym.
+. zasiilx'szkolny pzyznaje sig raz lub kilka razy w roku, niezaleznie od otrzymywanego stypendium

szkolnego.
5. Jedn6razowa kwota zasilku szkolnego nie moze byA wyasza niZ pieciokrotnoSO kwoty zasilku rodzinnego.

6. Zasilki szkolne pzyznaje siq do wyczerpania srodkow wynikajqcych z art. 90r ust. 4 ustawy.

Rozdzial 5
Tryb udzielania stypendium szkolnego i zasilku szkolnego

ss

1. Warunkiem ubiegania sie o stypendium szkolne lub zasilek szkolny jest zlo2enie stosownego wniosku

w Osrodku Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.
2. Do skladania wniolkow o udzielenie Swiadczenia w postaci stypendium szkolnego i zasilku szkolnego

sA uprawnieni:
1) rodzice lub prawni opiekunowie uczni6w, kt6rzy nie osiqgneli pelnoletnosci,

2) pelnoletni uczniowie lub sluchacze kolegi6q
3) dyrektorzy szk6l, kolegi6w i o5rodk6w, do kt6rych uczQszcza ucze^.

S. W szczegOtnych pzypLdkach Swiadczenia pomocy materialne.j mogq by6 r6wniez przyznawane z uzedu:

1) uczniom, kt6rzy otzymujq Swiadczenia z pomocy spolecznej,
Zi uCzniom, ftOrly sp'etniiji kryterium dochodowosci, ale w wyniku zaniedban rodzic6w Iub opiekun6w

prawnych nle zlozono wniosku.
i. W 6rzypaOfu wszczqcia postepowania o ptzyznanie stypendium szkolnego z u.,Qdu, Dyrektor O6rodka

eomoly 'spotecznej w' Czerwionce-Leszczyhaih zawiadimia o tym rodzic6w op'lekun6w prawnych lub

p"tnot"ini"go ucznia, wzywajqc ich do 
'przedlo2enia 

wymaganych dokument6w, o kt6rych mowa

w ust. 7-8.
s. wnioset< o przyznanie pomocy materialnej i zalEczniki do wniosku nie podlegajq oplacie skarbowej.

6. Wniosek o przyznanie stypeniium szkolnego lub zasilku szkolnego powinien zaw6q6
l1 imig i nazwisfo ucznia, j6go adres zamieszkania, datq urodzenia oraz numer PESEL'



2) imiq i nazwisko rodzic6w (prawnych opiekun6w) ucznia,
3) dane uzasadniajqce przyznanie Swiadczenia, w tym oswiadczenie o dochodach w rodzinie, zawierajEce
liczbe os6b pozostajecych we wsp6lnym gospodarstwie domowym i Sredni miesigczny doch6d na jednq
osobe w rodzinie,
4) okreslenie wnioskowanej formy przekazywanego Swiadczenia pomocy materialnej innej ni2 forma
pieniqzna,
5) oswiadczenie rodzic6w (prawnych opiekun6w) ucznia lub ucznia pelnoletniego o wyrazeniu zgody
na pzetwarzanie danych osobowych zwiqzanych z pzyznaniem wnioskowanego Swiadczenia,
6) uzasadnienie payznania Swiadczenia,
7) nazwQ i adres szkoly, osrodka lub kolegium, do kt6rych uczeszcza uczeh oruz poswiadczenie
o uczeszczaniu ucznia do szkoly, osrodka lub kolegium.
7. Do wniosku o pzyznanie stypendium szkolnego powinny zostac zateczone:
'l) dokumenty umozliwiajEce okreSlenie miesiqcznego dochodu na osobQ w rodzinie, zgodnie z ustawE
o pomocy spolecznej,
2) dokument potwierdzajEcy wystepowanie w rodzinie pzeslanek warunkujqcych podwyzszenie stypendium,
wymienionych w S 6 ust. 3 Regulaminu,
8. Do wniosku o przyznanie zasilku szkolnego powinien zostac zalqczony dokument poswiadczajEcy
wystqpienie zdazenia losowego wskazanego we wniosku.
9. Wz6r wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym okresla zalqcznik nr 1

do niniejszego Regulaminu.

s10

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego sklada sig do dnia 15 wrzesnia danego roku szkolnego,
a w przypadku sluchaczy kolegi6w - do dnia 15 pazdziernika danego roku szkolnego.
2. W uzasadnionych pzypadkach, wniosek o ptzyznanie stypendium szkolnego rnoze bye dozony
po uplywie terminu, o kt6rym mowa w ust. 1.
3. O zasilek szkolny mozna ubiega6 sig w terminie nie dluzszym niz dwa miesiqce od wystqpienia zdarzenia
uzasadniajEcego przyznanie tego zasilku.

Rozdzial 6
Spos6b udzielania stypendium szkolnego i zasilku szkolnego
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'1. Stypendium szkolne przyznane w formie okreslonej w S 5 ust, 1 pkt 2 Regulaminu realizowane jest
pzelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzqcego zajecia edukacyjne, po przedlozeniu przez
rodzic6w, opiekun6w prawnych albo pelnoletniego ucznia odpowiedniego dokumentu finansowego,
z zastrzezeniem ust. 2.
2. Dopuszcza sig mozliwosC refundacji poniesionych przez rodzicow, opiekundw prawnych albo
pelnoletniego ucznia wydatk6w w przypadku, o kt6rym mowa w ust. 1, po przedlo2eniu odpowiednich
dokument6w finansowych. Refundacja nastqpuje popzez wyplatq w kasie Osrodka pomocy Spolecznej
w CzeMionce-Leszczynach albo przelewem na rachunek bankowy rodzicow, opiekun6w prawnych
albo pelnoletniego ucznia.
3. Stypendium szkolne przyznane w formach okreslonych wS 5 ust. l pkt'1 i ust. 2 Regulaminu realizowane
jest poprzez refundacje poniesionych przez rodzicow, opiekun6w prawnych albo pelnoletniego ucznia
wydatk6w, po pzedlo2eniu odpowiednich dokument6w finansowych. Refundacja nastqpuje popzez wyplatQ
w kasie OSrodka Pomocy Spolecznej w Czeruionce-Leszczynach albo przelewem na rachunek bankowy
rodzic6q opiekun6w prawnych albo pelnoletniego ucznia, z zastzeaeniem ust.4.
4. Dopuszcza siq mozliwosc dokonania zakupu pomocy eeczowq, o kt6rej mowa w S 5 ust. 1 pkt 1

Regulaminu, bezposrednio pzez szkolQ, do kt6rej uczQszcza uczei, po wcze6niejszym uzgodnieniu tego
zakupu z rodzicami, opiekunami prawnymi albo pe.lnoletnim uczniem. Refundacja nastqpuje przelewem
na rachunek bankowy szkoly realizujqcej zakup.
5. Stypendium szkolne przyznane w formie okreSlonej w S 5 ust. 3 Regulaminu wyplacane jest w kasie
Osrodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach albo przelewem na rachunek bankowy rodzicow
opiekun6w prawnych lub pelnoletniego ucznia. Dyrektor Osrodka Pomocy Spolecznej w decyzji ptzyzndqcel
stypendium w formie Swiadczenia pieniqznego mo2e zobowiEzaC rodzic6w opiekundw prawnych
albo pelnoletniego ucznia do rozliczenia otrzymanego stypendium pod rygorem jego zwrotu.
6. Stypendium szkolne wyplacane .jest miesiecznie, kwartalnie albo jednorazowo zgodnie z decy4q
przyznajqcq to Swiadczenie, ptzy czym jezeli suma kwot wynikajEcych z dokument6w finansowych
przedlozonych Dyrektorowi Osrodka Pomocy Spoleczne.i w danym miesiqcu jest wlgksza ni2 miesiQczna
wysokosc przyznanego stypendium, refundacja moze nastapic w kolejnych miesiqcach, nie p62niej jednak



ni2 do zakonczenia okresu, na jaki pzyznano stypendium.
7. Stanowiqce podstawe refundacji dokumenty linansowe potwierdzajAce dokonanie zakupu pomocy
rzeczowq o charakteze edukacyjnym winny by6 wystawione nie wczesniej niz w lipcu bezposrednio
popzedzajqcym rok szkolny, a w pzypadku podrecznik6w - nie wczesniej niz w czeMcu bezpoSrednio
popzedzajecym rok szkolny.
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1. Zasilek szkolny pzyznany w formie pomocy zeczowej o charakterze edukacyjnym, realizowany jest
popEez refundacjQ poniesionych pzez rodzic6w, opiekun6w prawnych albo pelnoletniego ucznia wydatk6w,
po pzedlozeniu odpowiednich dokument6w finansowych. Refundacja nastQpuje poprzez wyplatQ w kasie
Osrodka Pomocy Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach albo pzelewem na rachunek bankowy rodzicow,

opiekun6w prawnych lub pelnoletniego ucznia.
2. Zasilek szkolny pzyznany w formie Swiadczenia pieniQznego realizowany jest popzez wyplate w kasie

Osrodka Pomocy Spolecznej w CzeMionce-Leszczynach, lub pzelewem na rachunek bankowy rodzic6w,

opiekun6w prawnych albo pelnoletniego ucznia.

Rozdzial 6
Postanowienia koficowe
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W sprawach wniosk6w o stypendia lub zasilki wszczetych.luZ, a nie zakonczonych decyzjami ostatecznymi

stosuje sie pzepisy niniejszego regulaminu.
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WNIOSEK O PRZYZNANIE
STYPENDIUM SZKOLNEGO I ZASIIKA SZKOLNEGO*

1. Wnioskodawca: (rodzic, opiekun prawny lub pelnoletni uczerl)

Imig i nazwisko

2. Dane ucznia/wychowanka ubiegajAcego sig o stypendium szkolne:

Miejsce zamieszkania ucznia:

kod pocztowy ...... miejscowoS6 wojew6d2two................

3. Informacje o szkole/oSrodku, do kt6rego uczQszcz^ uczer{/wychowanek w roku szkolnym

4. Dane uzasadniaj4ce prryznanie Swiadczenia pomocy materialnej:

OSwiadczam,2e:
a) moia rodzina sklada sig z nastgpuj4cych os6b, kt6re pozostajq we wsp6lnym gospodarstwie domowym:

Lp, Imig i nazwisko czlonka rodziny Data urodzenia Miejsce pracy/nauki
Stopief

pokrewieristwa

I

2

J

4

5

6

Wyrazam zgodg na przekazywanie stypendium

uczen"/wychowanek ubiegaj4cy sig o stypendium szkolne otrzymuje / nie otrzymuje* inne stypendium

o charakterze socjaln)rm przyznane przez .........

potrzebg przyznania pomocy uzasadniam : ..................

b)

c)

d) w rodzinie wystgpuje (zaznaczyd wla(ciweznakiem X): I wielodzietno$6, I niepglnosprawno6i,' t] cigaka tuU' angoir*ala choroba, E rodzina jest niepelna, fl bezrobocie, I alkoholizm,

fl-narkomaniu, I wyst4pilo zdarzenie losowe, E brak wypelniania funkcji opiekuficzo-wychowawczej.

e) rodzina uczniaubiegaj4cego sig o stypendium szkolne (zaznaczy| wlaSciwe znakiem X):

I nie korzysta / [ korzysta w miesi4cu ................ ze Swiadczeri pienigZnych z pornocy spolecznej

* - niewtaSciwe skredli6



Pouczenie

Zgodnie z ustawq z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej za doch6d uwa2a sig sumg wszystkich miesigcznych

przychod6w z miesiqca poprzedzajqcego zloienie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiqca, w kt1rym wniosek zostal

zlo2ony,

(np. z tytulu zatrudnienia, z dzialalnoici gospodarczej, z gospodarstwa rolnego wg posiadanych hektar1w
przeliczeniowych, alimenty, renta, emerytura, stypendium socjalne, naukowe, iwiadczenia rodzinne, dodatek mieszkaniowy

i inne) z miesiqca poprzedzajqcego zloienie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiqca, w kt6rym wniosek zostal
zlo2ony, bez wzglgdu na tytul i ir1dlo ich uzyskania, pomniejszonq o:
t miesigczne obciqZenie podatkiem dochodowym od os6bfizycznych,
o skladki na ubezpieczenie zdrowotne okreilone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu

w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia spoleczne olreilone w odrgbnych przepisach,
. lcwotQ alimentlw iwiadczonych na rzecz innych os6b.

Do dochodu nie wlicza sig jednorazowego pienig2nego iwiadczenia socjalnego oraz wartoici iwiadczefi
w nqturze, iwiadczeniq przyslugujqcego osobie bezrobotnej na podstawie przepis|w o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy z tytulu wykonywania prac spolecznie uitecznych oraz zopomogi pieniginej, o kt6rej mowa
w przepisach o zapomodze pienig2nej dla niektirych emeryt6w, rencistdw i os6b pobierajqqtch iwiadczenie
przedemerytalne albo zasilek przedemerylalny w 2007 r.

5. Po24dana forma Swiadczenia pomocy materialnej, inna ni2 forma pienigina:
(zaznaczy| wlaSciwe znakiem X)
1) I pomoc rzeczowao charakterze edukacyjnyffi, w tym w szczeg6lno(ci zakup podrgcznik6w;

2) E calkowite lub czgsciowe pokrycie koszt6w udzialu w zajgciach edukacyjnych, w tym
wyr6wnawczych, wykraczaj1cych poza zajgcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a tak2e
udzia{u w zajgciach edukacyjnych realizowanych poza szkol4;

3) L-l calkowite lub czgsciowe pokrycie koszt6w zwiqzarrych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania (dotyczy uczni6w szk6l ponadgimnazjalnych).

6. Dokumenty zal4czone do wniosku:
l) Zaiwiadczenie o wysoko6ci dochod6w
2) Inne dokumenty:

- deklaracja o wysokoSci dochod6w z gospodarstwa domowego
- stosowne zaiwiadczeniaz Powiatowego Urzgdu Pracy,
- kserokopia odpisu wyroku s4du o rozwodzie lub separacji,
- kserokopia odpisu wyroku s4du lub ugody s4dowej dokumentuj4ce wysoko56 zas4dzonych

aliment6w
- przekazy lub przelewy dokumentuj 4ce faktyczn4 wysokoS6 otrzymywanych aliment6w, renty lub

emerytury,
- kserokopia orzeczenia o niepelnosprawnoSci
- kserokopia aktu zgonu malzonka

Pouczenie

1) Wnioskodawca jest zobowi4zary niezwlocznie powiadomi6 organ, kt6ry prrymaje stypendium, o ustaniu przyczyu,
kt6re stanowily podstawg przyznania stypendium szkolnego, w szczeg6lnoSci: o nie spelnianiu kryterium
dochodowego. zaorzestaniu uczgszczania ucznia do szkoly/kolegium:

2) Stypendium szkolne wstrzymuje sig lub cofa w przypadku ustania prrycryn, kt6re stanowi4 podstawg przyznania
stypendium szkolnego;

3) Nale2noSci z t5rtulu nienale2nie pobranego stypendium szkolnego podlegaj4 Sci4gnigciu w trybie przepis6w
o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wyralam zgodg na przetwarzanie danych osobowych zawafich we wniosku, dla cel6w zwi4zanych z przyznaniem
pomocymaterialnej,zgodniezustawq zdnia29 sierpnia 1997r.o ochroniedanychosobowych (t. j.Dz.U.z2002r.Nr l01,poz.
926 zp6in. zm.).

Uprzedzony/a o odpowiedzialnoSci karnej z art. 286 $ I Kk potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwoSd
danych zamieszczonych w niniejszym wniosku.

[dn,

(miejscowoSC, data) (podpis wnioskodawcy)


