do Zarzadzenia Nr 0151/4/2006
Wqjta Gminy Psary
z dnia 20 lutego 2006 roku

Informacje
zwiazane z udzielaniem
pomocy
materialnej
o charakterze socjalnym uczniom
zamieszkalym na terenie gminy Psary
l. O przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym moga
ubiegac si$:

a)

uczniowie szkol publicznych i niepublicznych o uprawnieniach
szkol publicznych dla mlodziezy i doroslych oraz sluchacze
publicznych kolegiow nauczycielskich ,
nauczycielskich
kolegi6w j?zyk6w obcych i kolegiow pracownikow sluzb
spolecznych - do czasu ukonczenia nauM, nie dluzej jednak niz
o ukonczenia 24 roku zycia,

b)

wychowankowie publicznych i niepublicznych osrodk6w
umozliwiajqcych dzieciom i mlodziezy realizacjs obowiqzku
szkolnego i obowiazku nauki - do czasu ukonczenia realizacji
obowiazku nauki,

c)

uczniowie szkol niepublicznych nieposiadajqcych uprawnien
szkol publicznych dla mlodziezy i doroslych - do ukonczenia
realizacji obowiazku nauki,

d)

sluchacze
niepublicznych
kolegiow
nauczycielskich
i
nauczycielskich kolegiow j^zykow obcych do czasu ukonczenia
ksztalcenia, nie dluzej jednak iz do ukonczenia 24 roku zycia.

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym moze miec former
•

stypendium szkolnego,

•

zasilku szkolnego.
STYPENDIA SZOLNE

1.

Stypendium moze otrzymac uczen znajduj^cy siej w trudnej sytuacji
materialnej, tzn. w sytuacji gdy miesieczna wysokosc dochodu na osob^
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, tj.316 zl .

2.
Stypendium szkolne nie przysluguje uczniowi , kt6ry otrzymuje
inne stypendium o charakterze socjalnym ze srodkow publicznych,
zastrzezeniem pkt.3.

3.
Uczen , ktory otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym
ze srodkow publicznych , moze otrzymac stypendium szkolne w
wysokosci, ktora lacznie z innym stypendium o charakterze socjalnym
ze srodkow publicznych nie przekracza dwudziestokrotnosci kwoty , o
ktorej mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku 0
swiadczeniach rodzinnych ( 20 x 56 zl) a w przypadku sluchaczy
kolegiow - osiemnastokrotnosci w/w kwoty (18 x 56 zl).

4.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dluzszy iz od
wrzesnia do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku sluchaczy
kolegiow nauczycielskich , nauczycielskich kolegiow j^zykow obcych i
kolegiow pracownik6w sluzb spolecznych- na okres nie dluzszy niz od
pazdziernika do czerwca w danym roku szkolnym.

5.

Stypendium szkolne na terenie gminy Psary udzielane jest w

nastepujacych formach:

W

a)calkowite lub czesciowe pokrycie kosztow udzialu w zaj^ciach
edukacyjnych wykraczajacych poza zaj^cia realizowane w szkole w
ramach planu nauczania oraz pokrycie kosztow udzialu w zaj^ciach
edukacyjnych realizowanych poza szkola , a w szczegolnosci w
zaj^ciach : muzycznych , sportowych , wyrownawczych ,
dodatkowej nauki j^zyka obcego i innych poszerzajacych wiedz^ i
rozwijajacych umiejetnosci i uzdolnienia uczniow,
b)pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w
szczegolnosci zakup podr^cznikow i innych pomocy naukowych,
c)calkowite lub cz^sciowe pokrycie kosztow zakupu biletu
miesi^cznego przeznaczonego na dojazd do szkoly,
d) swiadczenia pieni^zne. , jezeli wydajacy decyzje uzna, ze
udzielenie stypendium w formach, o ktorych mowa w pkt. a-c w
przypadku konkretnego ucznia nie jest celowe lub nie jest mozliwe.
6.

Postepowanie

administracyine

w

sprawie

przyznama

pomocy

materialnej 0 charakterze socjalnym - stypendium szkolne, uczniom
zamieszkaiym na terenie gminy Psary jest podejmowane na podstawie:
• wniosku rodzicow lub pelnoletniego ucznia ,

• wniosku odpowiednio dyrektora szkoly , kolegium nauczycielskiego,
nauczycielskiego kolegium j^zykow obcych , kolegium pracownikow

sluzb spolecznych lub osrodka ,w kt6rym uczen realizuje obowiazek
szkolny badz obowiazek nauki
slderowanego do Wojta Gminy Psary,

• postepowanie moze bye takze podj^te z urze^iu.

7. Wniosek powinien zawierac nastejmjace informacje :
a) imi? i nazwisko ucznia,
b) miejsce zamieszkania ucznia,
c) nazwe i adres szkoiy, do ktorej uczen ucz^szcza,

d) dane uzasadniajace przyznanie swiadczenia, w tym:
- zaswiadczenie o
wysokosci dochodow , a w przypadku osob
korzystajacych ze swiadczen pieni^znych z pomocy spolecznej zaswiadczenie o korzystaniu ze swiadczen z pomocy spolecznej wraz z
podaniem wysokosci dochodu przypadajacego na jednego czlonka
rodziny,

- informacje o liczbie osob w rodzinie,

e) oswiadczenie o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze
.

socjalnym ze srodkow publicznych ,

f) wyrazenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
programu pomocy stypendialnej,

g) wskazanie pozadanej formy stypendium szkolnego.
8.
Wnioski nalezy skladac bezposredni w sekretariacie Urz^du Gminy
Psary lub za posrecLnictwem Zespolu Obslugi Szkol i Przedszkoli Gminy
Psary z siedziba w Dabiu przy ul. Dolnej l, do dnia 15 wrzesnia danego

roku szkolnego. Wnioski sa rejestrowane w Zespole Obslugi Szkol i
Przedszkoli Gminy Psary , zwanym dalej - Zespolem. W uzasadnionych
przypadkach wniosek moze bye zlozony po uplywie w/w terminu.

t,

9. Dyrektor Zespolu przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania lub
odmowy przyznania stypendium szkolnego zobowiazany jest do
zasi$gnie,cia opinii odpowiednio dyrektora szkoly , kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium j^zykow obcych , kolegium
pracownikow sluzb spolecznych lub osrodka ,w ktorym uczen realizuje
obowiazek szkolny badi obowiazek nauki.

10. Wysokosc przyznanego stypendium ustala sie^ indywidualnie w
zaleznosci od dochodu na osobQ w rodzinie :
a)
b)

dochod do wysokosci 50 % kryterium dochodowego miesieczna wysokosc stypendium - 50,40 zl ,
dochod od 50 % do 100 % kryterium dochodowego miesieczna wysokosc stypendium - 44,80 zl.

W przypadku wyst^powania w rodzinie nast^pujacych przeslanek :
bezrobocie, niepelnosprawno^c , ci^zka lub dlugotrwala choroba ,
wielodzietnosc , brak umiej^tnosci wypelniania funkeji opiekunczo wychowawczych , alkoholizm, narkomania , rodzina niepelna -

miesi^czna wysokosc stypendium moze bye zwiekszona o kwote^ - do
5,60 zl. Jezeli forma stypendium tego wymaga wyplaty dokonuje sie.
w okresach innych niz miesi^czne lub jednorazowo.

n.Rodzice lub pelnoletni uczen maja^ obowiazek zlozyc w Zespole faktury
lub rachunki potwierdzajace wydatkowanie przyznanego stypendium
szkolnego na cele zgodne z okreslonymi w decyzji.
12. Rodzice ucznia otrzymujacego stypendium szkolne lub dyrektor
plac6wki, do ktorej uczen ucze^szcza sa zobowiazani niezwlocznie
powiadomic dyrektora Zespolu o ustaniu przyczyn, ktore stanowily
podstaw^ przyznania stypendium szkolnego.
Przepis powyzszy stosuje si^ odpowiednio do pelnoletniego ucznia.
13. Stypendium szkolne wstrzymuje si^ albo cofe w przypadku ustania
przyczyn, ktore stanowily podstaw^ jego przyznania.
14.
Naleznosc z tytulu nienaleznie pobranego stypendium szkolnego
podlegaj^ sciagnieciu w trybie przepisow o postej)owaniu egzekucyjnym
w administracji.

15. Wysokosc naleznosci podlegajacej zwrotowi oraz termin zwrotu tej
naleznosci ustala si§ w drodze decyzji administracyjnej.
16.W przypadkach szczegolnych, zwlaszcza jezeli zwrot wydatkow na
udzielone stypendium szkolne w calosci lub cz^sci stanowilby dla osoby
zobowiazanej nadmierne obciazenie lub tez niweczylyby skutki udzielanej
pomocy, Wojt Gminy Psary moze odstapic od takiego zwrotu.

17. W przypadku zlozenia niekompletnego wniosku wzywa si^
wnoszacego do uzupelmenia brakow . W sytuacji nie uzupelnienia
brakow formalnych w podanym terminie badz w przypadku niemoznosci
okreslenia adresu wnioskodawcy na podstawie posiadanych danych w
oparciu o postanowienia
art. 64
k.p.a
wniosek o przyznanie
stypendium szkolnego pozostanie bez rozpatrzenia.
18. W przypadku nie odebrania przyznanego swiadczenia w
okreslonym w decyzji terminie , po upfywie dwoch tygodni
od

dostarczenia pisma ponaglaj^cego , dyrektor Zespolu samodzielnie
dokonuje zakupu pomocy szkolnych lub podre^znik6w , a nast^pnie
rzeczy te sa przekazywane wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru.

ZASILEK SZKOLNY

1. Zasilek szkolny moze bye przyznany uczniowi znajdujacemu sie.
przejsciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego.

2. Zasilek szkolny moze bye przyznany w formie swiadczenia pienie_znego
na pokrycie wydatkow zwiazanych z procesem edukacyjnym lub w
formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka
razy w roku, niezaleznie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. Wysokosc zasilku szkolnego nie moze przekroczyc jednorazowo kwoty
stanowiacej pie.ciokrotnos6 kwoty, o ktorej mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych ( Dz.
U. Nr 228, poz.2255 ze zmianami), tj. 5x56 zl.

4. O zasilek szkolny mozna ubiegac sie. w terminie nie dluzszym niz dwa
miesiace od wystapienia zdarzenia uzasadniajacego przyznanie tego
zasilku.

5. PostQpowanie

administracyjne

w

sprawie

przyznania

pomocy

materialnej o charakterze socjalnym - zasilek szkolny , uczniom
zamieszkafym

na

terenie

gminy

Psary jest

podejmowane

na

podstawie:

a. wniosku rodzicow lub pelnoletniego ucznia ,

b. wniosku
odpowiednio
dyrektora
szkoly
,
kolegium
nauczycielskiego , nauczycielskiego kolegium j^zykow obcych ,
kolegium pracownikow sluzb spolecznych lub osrodka ,w ktorym
uczeii realizuje obowiazek szkolny badz obowiazek nauki
skierowanego do Wojta Gminy Psary,

• poste_powanie moze bye takze podj?te z urz^du.
6. Wniosek powinien zawierac nast^pujace informacje :
a) imie. i nazwisko ucznia,
b) miejsce zamieszkania ucznia,
c) nazw^ i adres szkoly, do ktorej uczen ucze^zcza,

d) dane uzasadniajace przyznanie swiadczenia, w tym:

- zaswiadczenie o
wysokoSci dochodow , a w przypadku osob
korzystajacych ze swiadczen pienieinych z pomocy spolecznej zaswiadczenie o korzystaniu ze swiadczen z pomocy spolecznej wraz z
podaniem wysokosci dochodu przypadajacego na jednego czlonka
rodziny,

- informacj§ o zdarzeniu losowym b^dacym podstawa do przyznania
zasilku ,
e)

wyrazenie
potrzeby

zgody na przetwarzanie danych
programu pomocy stypendialnej .

osobowych

na

7. Wnioski nalezy skladac bezposredni w sekretariacie Urz^du Gminy
Psaiy lub za posrednictwem Zespolu Obslugi Szkol i Przedszkoli
Gminy Psary z siedzibq w Dabiu przy ul. Dolnej 1 . Wioski sa
rejestrowane w Zespole Obslugi Szkoi i Przedszkoli Gminy Psary.
8. Dyrektor Zespoiu przed wydaniem decyzji w sprawie przyznania lub
odmowy przyznania zasiiku szkolnego zobowiazany jest do
zasi$gni§cia opinii odpowiednio dyrektora szkoly , kolegium
nauczycielskiego , nauczycielskiego kolegium
j^zykow obcych ,
kolegium pracownikow sluzb spolecznych lub osrodka ,w ktorym
uczen realizuje obowiazek szkolny badz obowiazek nauki.
9. W celu wyplaty przyznanych stypendiow i zasilkow losowych Urzad
Gminy Psary przekazuje corocznie do Zespolu srodki finansowe na
w/w eel. Zespol rozlicza otrzymane srodki wlasciwym sprawozdaniem
oraz do dnia 31 grudnia kazdego roku zwraca niewykorzystane srodki
do Urz^du Gminy.

