PROJEKT
Uchwała Nr...
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia 31 marca 2005 r.


w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się: 

Regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Sulechów.


I. Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulechów, zwany dalej regulaminem, określa:
	Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,
	Formy stypendium szkolnego,

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

II. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 2. 1. Stypendium szkolne ustala się miesięcznie w  wysokości 80% kwoty, 
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku 
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.). 

2.Stypendium szkolne dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością ustala się miesięcznie w wysokości 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy  wymienionej w ust. 1.

III.  Formy stypendium szkolnego

§ 3. Stypendium szkolne przyznaje Burmistrz w drodze decyzji  w jednej lub kilku z następujących form: 
	 świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za właściwe,
	 całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, ale tylko w stosunku do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;
	 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;
	 pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.




IV. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 4.1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek uprawnionych osób bądź z urzędu. 

2.Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sulechów, składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń. 

2.Szkoła przekazuje wniosek wraz z kompletem dokumentów i opinią dyrektora do Burmistrza Sulechowa w terminie 7 dni od daty jego złożenia. 

3. Uczniowie pobierający naukę w placówkach innych niż wskazane w ust. 1 składają  wnioski wraz z kompletem dokumentów i opinią dyrektora do  Burmistrza Sulechowa na adres: Urząd Miejski w  Sulechowie, Pl. Ratuszowy  6, 66-100  Sulechów  bądź  bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sulechowie.


§ 6. 1.Stypendium szkolne realizowane jest w okresach miesięcznych. 

2. Stypendium szkolne w formach, o których mowa w § 3 pkt 1 i 2 wypłacane będzie   z  dołu  do  dnia  20-go   następnego  miesiąca,  w  kasie  Urzędu   Miejskiego 
w    Sulechowie    lub   w   formie   bezgotówkowej   na  rachunek  bankowy 
wskazany przez wnioskodawcę. 

3. W przypadku ucznia lub słuchacza kończącego naukę, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył on naukę.

4. Stypendium szkolne udzielone w formie określonej w § 3 pkt 3 realizowane jest przez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych, przelewem na rachunek bankowy podmiotu organizującego te zajęcia. 

5. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 3 pkt 4 realizowane jest przez dostarczanie uczniowi za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza, pomocy rzeczowej w postaci przyborów szkolnych podręczników zaakceptowanych przez szkołę lub pomocy edukacyjnych wskazanych we wniosku o stypendium.

V. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 7. Na finansowanie zasiłków szkolnych przeznacza się 5% kwoty otrzymanej przez Gminę dotacji celowej na dofinansowanie pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.

§ 8. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

2. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są 
w szczególności:
1) pożar mieszkania, domu,
2) zalanie mieszkania, domu,
3) śmierć rodzica bądź opiekuna prawnego ucznia,
4) długotrwała choroba rodzica,  opiekuna prawnego, ucznia,
    5) inne zdarzenia losowe. 

§ 9. Zasiłek szkolny przyznaje Burmistrz  oceniając wpływ zdarzenia losowego na indywidualną sytuację materialną ucznia.

§ 10. Wniosek  o  przyznanie  zasiłku  szkolnego   składa  się  do    Burmistrza Sulechowa   na  adres:  Urząd  Miejski  w  Sulechowie,  Pl. Ratuszowy 6, 
66-100  Sulechów,  bądź  bezpośrednio w  Urzędzie Miejskim w Sulechowie 
w   terminie   nie   dłuższym  niż   dwa  miesiące  od  wystąpienia   zdarzenia uzasadniającego  udzielenie  pomocy.

VI. Postanowienia końcowe

§ 11. Zmiany Regulaminu następują w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§ 12 Stypendia szkolne, za okres od 1 stycznia do 30 marca 2005 r. wypłacane będą jednorazowo, po otrzymaniu przez Gminę Sulechów dotacji celowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulechowa.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

























































Załącznik
Do uchwały Nr ..
Rady Miejskiej w Sulechowie
Z dnia 31 marca 2005 r.
								Burmistrz Sulechowa
							

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

1. Stypendium socjalne*
2. zasiłek szkolny*
I. 
Dane ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne (zasiłek szkolny):

Imię i Nazwisko ucznia (słuchacza)*……………………………………………………………………………….
data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………....
imiona i nazwisko rodziców……………………………………………………………..
adres zamieszkania ucznia (słuchacza)*: kod………………..miejscowość………….…
ul………………………….nr domu………………………...telefon…………………...

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………..
Adres szkoły kod……………..miejscowość………………………………………...
ul……………………………..nr…………………….telefon…………………….....
Klasa od 1 września roku szkolnego…………………………………………………………..
II.	
Sytuacja rodzinna ucznia (słuchacza)*:

1. Rodzina –osoby pozostające na utrzymaniu rodziny:
L.p.
Imię i nazwisko
Data urodzenia 
Pokrewieństwo
Miejsce zatrudnienia lub nauki
1





2





3





4





5





6
















2. Źródła dochodu z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku:

L.p.
źródło dochodów
w złotych(netto)
1
Przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych

2
Dochody z prowadzonej działalności gospodaczej


3
Dochody osób rozliczających się zryczałtowanym podatkiem dochodowym

4
Alimenty


5
Dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego


6
Inne dochody (wymienić jakie)


7



8
                                                Dochód rodziny-razem



3. Miesięczna wysokość dochodu (netto) na 1 osobę w rodzinie wynosi……………….zł.

4. Złożenie wniosku uzasadniam trudną sytuacją materialną wynikającą w szczególności z:
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(opisać okoliczności powodujące trudną sytuację materialną rodziny np.: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, rodzina niepełna, wielodzietność lub zdarzenie losowe w przypadku ubiegania się o zasiłek losowy)


III. Wnioskowana forma stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego)*:

1)   świadczenie pieniężne………………………………………………………………

całkowite (częściowe)* pokrycie 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,
Rodzaj zajęć:……………………………………………………………………………..
Nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia………………………………………….
……………………………………………………………………………………………







	pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym , w tym szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych ……………………….………………........

………………………………………………………………………………………..
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
	całkowite (częściowe)* pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych)

Nazwa szkoły…………………………………………………………………………….
Adres szkoły……………………………………………………………………………...
Klasa/rok-semestr………………………………………………………………………...


Załączniki do wniosku:
zaświadczenia o wysokości dochodów (netto) za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. W przypadku uczniów, których rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, należy przedłożyć zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,
	inne dokumenty np. faktury i rachunki ......................................................................... …………………………………………………………………...................................
*) niepotrzebne skreślić



……………data………………				…………………………………
miejscowość						(czytelny podpis wnioskodawcy)






















Pouczenie
Wnioski należy składać w terminie  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.


Oświadczenie wnioskodawcy:
……………………,dnia…………………
miejscowość
…………………………………………
    (imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………….
………………………………………….
             (adres zamieszkania)

	W oparciu o art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926-tekst jednolity z późn. zm.) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Burmistrza Sulechowa-Komisję Stypendialną w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 281, poz. 2781) w systemach informatycznych oraz kartotekach, ewidencjach, skorowidzach, księgach, wykazach i innych zbiorach ewidencyjnych moich danych osobowych podanych przeze mnie w związku z ubieganiem się 
o udzielenie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego).

								…………………………………..
								(czytelny podpis wnioskodawcy)













MIEJSCE NA ADNOTACJE URZĘDOWE
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
      .................................................................................................................................................

















Sulechów, dnia 14 marca 2005 r. 

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2781) wprowadziła do ustawy o systemie oświaty zapisy dotyczące pomocy materialnej dla uczniów.
Zgodnie z zapisami uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ma prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa i przekazanych jednostce samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej.
Pomoc ta ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji.
W art. 90f ww. ustawy  wskazano, że Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
Do dnia  7 marca 2005 roku do Urzędu Miejskiego w Sulechowie wpłynęło 1112 wniosków.
W przedmiotowym regulaminie proponuje się najmniejszą wysokość stypendium socjalnego w kwocie 44,80 zł miesięcznie. Ustalone stypendium na takim poziomie pomnożone przez potencjalną liczbę stypendiów przekłada się na kwotę  49.818,00 zł miesięcznie potrzebną w budżecie Gminy na ten cel. Rocznie daje to kwotę blisko 500.000,00 zł.


















Przygotował:
Wojciech Sołtys


