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                                                   Załącznik do Uchwały NrXXX/203/2005  
                                                                               Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 30 marca 2005r.






Regulamin udzielania pomocy materialnej  dla uczniów
 zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock.

         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 tekst jednolity z późniejszymi zmianami) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) ustala się następujące zasady, warunki, tryb przyznawania pomocy socjalnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock.

                                                                      § 1.

	Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana przez  Gminę Wąchock może mieć postać stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.
	Środki na pomoc materialną o charakterze socjalnym pochodzą z dotacji celowej otrzymanej przez Gminę z budżetu państwa.
	Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym udzielana przez Gminę Wąchock  może mieć postać stypendium za wyniki w nauce lub stypendium za osiągnięcia sportowe.
	Środki na stypendia o charakterze motywacyjnym są finansowane z dochodów własnych gminy, darowizn od osób prawnych i fizycznych.

W przypadku wyczerpania się środków wypłatę stypendiów się zawiesza.

                                                § 2.    

1. Pomoc materialna przysługuje następującym osobom, legitymującym się stałym zameldowaniem na terenie Gminy Wąchock :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  dla młodzieży i dla dorosłych ;
	słuchaczom publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
	słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – również nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
	wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, czyli

      do 18 życia.        




                                                                                § 3.

	Stypendium może być udzielone osobom wymienionym w § 2 po spełnieniu 
             następujących kryteriów :
	Trudna sytuacja materialna ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie- miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż kwota, o której mówi art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703) tj. 316 zł netto.
	Gdy w rodzinie ucznia występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm, narkomania, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
	Spełnienie kryteriów dochodowości określone w pkt 1 jest zasadniczym warunkiem otrzymania stypendium, zaś kryteria określone w pkt 2 wpływają na wysokość stypendium.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę do jego przyznania.
	Wnioskodawca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

                                                                     § 4.

	Dochody rodziny winne być udokumentowane zaświadczeniem instytucji upoważnionych do ich wystawienia tj. zakład pracy, ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta lub Gminy, Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na zaświadczeniu wymagane są dwie pieczątki, nagłówkowa instytucji oraz imienna osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
	Zgodnie z art. 8 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne, zaliczkę na podatek od osób fizycznych, a w szczególności :
	każde wynagrodzenie za pracę;
	dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł;

dochód z działalności gospodarczej;
	świadczenie otrzymane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej;
	świadczenia pomocy społecznej;
	świadczenia rodzinne;
alimenty, stypendia, emerytury, renty, w tym zagraniczne;
	inne periodyczne uzyskiwane dochody, zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub
	wykonywania wolnych zawodów.
	Do dochodu nie wlicza się  jednorazowego świadczenia socjalnego, stypendium motywacyjnego przyznanego przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

                                                              
                                                                   §  5.

	Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie  niż 80 % i wyższe niż 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach  rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami) , czyli zasiłku rodzinnego ( tj.  44,80 min.  112,00 max).
	Realną wysokość stypendium szkolnego określa się w każdej sprawie indywidualnie, po analizie i weryfikacji każdego złożonego wniosku.

Stypendium szkolne można także przyznać, jeżeli z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, odpowiednio w ciągu roku szkolnego lub akademickiego nie przekroczy :
	w przypadku ucznia dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 1120 zł;
	w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 1008 zł.
	Wypłata stypendiów będzie realizowana raz na kwartał.

                                                                       § 6. 

Stypendium przyznawane jest w formie:
	całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w    tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym zakup podręczników, encyklopedii, 
słowników, przyborów szkolnych, innych pomocy naukowych;
	dopłata do dożywiania w stołówkach szkolnych, częściowe dofinansowanie lub całkowity zwrot kosztów dojazdu do szkoły.
	Jeżeli żadna z w/w form nie jest celowa, a zatem nie ma uzasadnienia przyznaje się pomoc w formie świadczenia pieniężnego. Może to nastąpić w wyjątkowych sytuacjach na podstawie uargumentowania zawartego we wniosku rozdział II, pkt 1 .
	Pomoc może być przyznana w dwóch formach: rzeczowej i pieniężnej, z tym, że w sumie pomoc ta nie może przekraczać maksymalnej kwoty stypendium.
	Stypendium socjalne może być przyznane w danym roku szkolnym maksymalnie :
	uczniom od września do czerwca,

słuchaczom od października do czerwca.
	Organ wydający decyzję może przyznać stypendium na jeden, dwa lub trzy miesiące (np. na początku roku szkolnego na zakup podręczników, stroju do gimnastyki).
	Wniosek o stypendium można złożyć tylko raz w roku.
	Uczniowie mają termin do 15 września, a słuchacze do 15 października.
W uzasadnionych przypadkach wniosek może wpłynąć w terminie późniejszym, usprawiedliwieniem jest pobyt w szpitalu, nagła utrata źródła dochodu, pożar, powódź.
	Jako że ustawa obowiązuje od 1 stycznia 2005r. to w tym roku wnioski o pomoc  materialną przyznane do 30 czerwca 2005r. winny być złożone w terminie trzech tygodni od uchwalenia niniejszego regulaminu.


                                                                § 7.

	Do otrzymania zasiłku szkolnego są uprawnione osoby wymienione w § 2 znajdujące się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
	Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym.
	Zasiłek szkolny może być przyznany nie więcej niż dwa razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium socjalnego.
	Jednorazowa wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych tj. 280 zł.

O zasiłek szkolny można ubiegać się nie później niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.


                                                             § 8.

1.Do składania wniosków o udzielenie świadczenia w postaci stypendium szkolnego 
   lub zasiłku szkolnego są uprawnieni :
   a.  rodzice ucznia, który nie osiągnął pełnoletności po zasięgnięciu opinii dyrektora 
        szkoły;
   b.  pełnoletni uczniowie lub słuchacze kolegiów po zasięgnięciu opinii odpowiednio:
       dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków 
        obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka pomagającego 
       uczniom niepełnosprawnym, o których mowa w art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy
       o systemie oświaty;
c.   dyrektorzy szkół, kolegiów i ośrodków, o których mowa w punkcie poprzedzającym;
2.  W szczególnych przypadkach świadczenia pomocy materialnej mogą być również 
     przyznane z urzędu.
3  Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego stanowi 
    załącznik Nr 1  do regulaminu.
4. Wnioski o przyznanie stypendiów są wolne od opłat.

                                                                         § 9.

	Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Wąchock w drodze decyzji administracyjnej.
	Do rozpatrzenia wniosków Burmistrz Miasta i Gminy Wachock w drodze zarządzenia 

	powołuje pięcioosobową Komisję Stypendialną.
	Komisja spotyka się raz na kwartał, po rozpatrzeniu wniosków , przedstawia   Burmistrzowi listę uczniów, którym proponuje przyznanie stypendium wraz z jego wysokością.
	Komisja stypendialna rozpatrując wnioski, może rozpatrywać nie tylko przedstawione dokumenty, ale również faktyczny stan majątkowy.




	Komisja z posiedzenia sporządza protokół.
	Wnioski  o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego ze szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Wąchock są przekazywane do Urzędu Miasta i Gminy za pośrednictwem dyrektorów szkół. Natomiast wnioski uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych , słuchaczy kolegiów są składane bezpośrednio przez osoby zainteresowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku.


                                                               § 10.

	Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe są przyznawane przez dyrektora szkoły, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie jednostki.

Dyrektor powołuje komisję stypendialną, która po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego składa wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe .
O  przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczeń może się ubiegać nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku nauki w danym typie szkoły lub kolegium.

                                                          § 11.

	Stypendia o charakterze socjalnym i motywacyjnym będą wypłacane w Urzędzie Miasta i Gminy w Wąchocku w terminach podanych w decyzjach administracyjnych.


                                                                § 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.  Nr 256 poz. 2572 ze zmianami).                                                                                                                                                                                       

