
Uchwala Nr X/ 58/2015 
Rady Gminy Jadów 

z dnia 25 sierpnia 2015 roku 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 
zamieszkałym na terenie gminy Jadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów uprawnionych do świadczeń na 
podstawie ustawy o systemie oświaty, zamieszkujących teren gminy Jadów udzielana będzie 
na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik nr I do niniejszej uchwały. 

§2 

1. Pomoc socjalną przyznaje Wójt Gminy Jadów ze środków finansowych przewidzianych 
na ten cel każdorazowo w budżecie gminy. 

2. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się 5% kwoty dotacji celowej z budżetu 
państwa, przyznanej gm1n1e na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym. 

§ 3 

, 
Swiadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek uprawnionych osób bądź 
z urzędu. 

§4 

Traci moc Uchwała Nr XVIII/122/08 Rady Gminy Jadów z dnia 12 września 2008r. w 
sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 
zamieszkałym na terenie gminy Jadów, zmieniona uchwała Nr XXVIII/208/2013 Rady 
Gminy Jadów z dnia 16 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/122/08 Rady 
Gminy Jadów z dnia 12 września 2008r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Jadów. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jadów. 

§6 
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 



Regulamin 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr X/58/2015 

Rady Gminy Jadów 
z dnia 25 sierpnia 2015r. 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 
zamieszkałym na terenie gminy Jadów 

§ 1 

Pomoc materialną o charakterze socjalnym przyznaJe Wójt. Świadczeniami pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne, 
2) zasiłek szkolny. 

§2 

1) Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 
materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie, w której dochód na osobę za 
miesiąc poprzedzający złożenie wniosku nie przekracza kwoty o której mowa art. 9 
ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r., poz. 163). 

2) Wysokość stypendium szkolnego nie może być niższa miesięcznie niż 80% kwoty, o 
której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2006r. 
Nr 139, poz. 992, z późn.zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o 
której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

3) Przy przyznawaniu stypendium szkolnego niezależnie od kryteriów określonych w § 2 
ust. 1 niniejszego Regulaminu uwzględnia się ponadto występujące w rodzinie 
dysfunkcje, w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub 
wystąpiło zdarzenie losowe. 

§ 3 

1. Stypendium szkolne może być przyznane na częściową lub całkowitą refundację kosztów : 

1) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 
podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, jednolitego stroju, odzieży 
sportowej na zajęcia wychowania fizycznego, 

2) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza 
zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, 

3) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania, w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

2. Świadczenie pieniężne jest wypłacane w kasie Urzędu Gminy. 



§4 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Jadów 
do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych
do 15 października danego roku szkolnego. 

§ 5 

I. Zasiłki szkolne przyznaje Wójt w wysokości i formie uwzględniającej zdarzenie losowe 
uzasadniające udzielenie pomocy. 

2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Urzędzie Gminy Jadów w terminie 
nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego udzielenie pomocy 

§6 

Gdy dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym nie zabezpieczy w pełni potrzeb wnioskodawców 
w pierwszej kolejności należy przyznać stypendium szkolne uczniom, w których rodzinach 
występują okoliczności określone w§ 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu. 


