
UCHWAŁA NR XIV/119/19
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/151/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481;
zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 2197), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXII/151/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy 
Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz. 1503) zmienionej uchwałą nr XIX/127/16 Rady Gminy 
Dąbrowa z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
z 2016 r. poz. 1622) dokonuje się następującej zmiany:

1) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stypendium w pełnej wysokości miesięcznej wynosi 200 % kwoty zasiłku rodzinnego przypadającego na 
dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, określonej zgodnie 
z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2220 z późn. zm.)”;

2) w § 6 po punkcie 3 zmienia się kropkę na przecinek i dodaje się kolejny punkt w brzmieniu:

„4) świadczenia pieniężnego na zasadach wynikających z art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. W zależności od formy stypendium realizowane jest poprzez:

1) dokonanie całkowitej lub częściowej zapłaty za udział w zajęciach edukacyjnych, o których mowa 
w § 6 pkt 1 - przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego te zajęcia lub zwrot 
poniesionych kosztów po przedstawieniu organowi przyznającemu stypendium dowodu zapłaty 
(faktura, rachunek) na konto osobiste osoby uprawnionej do odbioru świadczenia;

2) dokonanie zakupu lub zwrot kosztów zakupów rzeczowych, o których mowa w § 6 pkt 2 - po 
przedłożeniu organowi przyznającemu stypendium dowodu zakupu (faktura, rachunek) na konto 
osobiste osoby uprawnionej do odbioru świadczenia;

3) zwrot kosztów, o których mowa w § 6 pkt 3 - po przedłożeniu organowi przyznającemu stypendium 
dowodu zakupu (bilet imienny) lub zapłaty (faktura, rachunek) na konto osobiste osoby uprawnionej 
do odbioru świadczenia;

4) wypłatę świadczenia pieniężnego, o którym mowa w § 6 pkt 4, na konto osobiste osoby uprawnionej 
do odbioru świadczenia; wnioskodawca może być zobowiązany w terminie wskazanym w decyzji 
przyznającej powyższe świadczenie do udokumentowania poniesionych wydatków na cele 
edukacyjne.

2. Stypendium szkolne może być wypłacane lub realizowane jednorazowo lub w częściach 
w terminach:

1) do 30 grudnia za okres od września do grudnia danego roku,

2) do 31 sierpnia za okres od stycznia do czerwca danego roku,

3) innych – w uzasadnionych przypadkach.
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3. W przypadkach, w których wniosek o przyznanie stypendium szkolnego został złożony z powodu 
uzasadnionych okoliczności po upływie terminu, o którym mowa art. 90n, ust. 6 ustawy o systemie 
oświaty, stypendium szkolne wypłacane lub realizowane jest jednorazowo w ciągu 21 dni od dnia 
uprawomocnienia się decyzji o jego przyznaniu.”.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Konopa
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