
UCHWAŁA NR XXXVI/419/2014
RADY GMINY STĘŻYCA

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca

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

§ 1. W treści Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Stężyca stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXI/330/2014 Rady Gminy Stężyca 
z dnia 25 lutego 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, przyborów 
szkolnych, strojów sportowych na lekcje wychowania fizycznego (np. dres, koszulka sportowa, spodenki, 
spodnie sportowe, getry, skarpety, t-shirt i bluza sportowa), obuwia sportowego, plecaków, tornistrów oraz 
innych pomocy naukowych,”.

2. § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc materialna w formach, o których mowa w § 5 ust.1 pkt 2- 3, może być realizowana poprzez zwrot 
wydatków, po przedstawieniu dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty 
gotówkowej z kasy urzędu lub przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodzicom 
ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. Dokumentami potwierdzającymi poniesione 
wydatki są faktury, rachunki bądź inne dowody dokumentujące poniesione wydatki wystawione na rodzica, 
prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia, w okresie IX - XII z datą począwszy od 01 sierpnia, a w 
okresie I -VI z datą począwszy od 1 stycznia.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stężycy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.
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Uzasadnienie
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca przyznawana jest
na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Stężyca. Zgodnie z normą kompetencyjną zawartą w art. 90 f ustawy o systemie
oświaty Rada Gminy określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania
stypendium szkolnego oraz jego formy. Formy te powinny być uzależnione od potrzeb uczniów zamieszkałych na
terenie gminy. Uszczegółowienie sposobu i trybu udzielania stypendium w formie rzeczowej wynika z potrzeby
uwzględnienia ustawowego nakazu kierowania się przy uchwalaniu tego typu regulaminów celami pomocy
materialnej o charakterze socjalnym, mającymi prowadzić do racjonalnego i zgodnego z potrzebami wykorzystania
środków pomocy. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Id: A285D99B-B10B-42C3-A461-093CC2ED6440. Podpisany Strona 1




