U C H W A Ł A Nr XIX/163/05
RADY MIEJSKIEJ w KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 23 lutego 2005 roku.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Kowalewo Pomorskie.
Na podstawie art. 90 f. ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty
( Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15
ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z późn. zm.)
RADA MIEJSKA
§1
Uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie,
stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta w Kowalewie
Pomorskim.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

Załącznik do
uchwały XIX/163/05
Rady
Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia
23 lutego 2005 roku.

REGULAMIN
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.
§ 1.1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendium
szkolnego
przyznaje się uczniom, o ile znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
tzn. dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium
dochodowego określonego zgodnie z obowiązującymi przepisami
wskazanymi w art.90 d. ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie
oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm).
2. Pomoc o jakiej mowa w ust.1 przysługuje w szczególności gdy w
rodzinie ucznia występuje:
1) bezrobocie obejmujące osoby dorosłe zdolne do podjęcia
zatrudnienia
zarejestrowane we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy;
2) niepełnosprawność domownika orzeczona dokumentem przewidzianym
odrębnymi przepisami prawa;
3) ciężka lub długotrwała choroba potwierdzona stosownym
zaświadczeniem
lekarskim;
4) rodzina na utrzymaniu posiada powyżej 3 dzieci mających prawo
do świadczeń rodzinnych o jakich mowa w odrębnych przepisach;
5) rodzice bądź opiekunowie prawni z uwagi na brak umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczej mają ograniczone prawo
wykonywania władzy rodzicielskiej;
6) alkoholizm, narkomania potwierdzone wywiadem środowiskowym;
7) uczeń wychowywany jest w rodzinie niepełnej.

§ 2. Stypendia szkolne przyznaje się w wysokości 80 % kwoty o jakiej
mowa
w art.90 d.. ust..9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
( Dz.U. z 2004r. Nr 256,poz.2572 z późn. zm.), o ile dochód w rodzinie
na osobę nie przekracza kwoty wskazanej w § 1 ust.1.
§ 3. Stypendium szkolne może być udzielane w następujących formach:
1) zlecenia na zakup rzeczy niezbędnych uczniowi;
2) pokrycia kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku;
3) pokrycia kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych, studenckich;
4) pieniężnej płatnej do rąk rodziców bądź prawnych opiekunów lub
pełnoletniego stypendysty.
§ 4. Stypendium szkolne udzielane jest na wniosek bądź z urzędu zgodnie
z zasadami, o których mowa w ustawie o systemie oświaty.
§ 5. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci zasiłku szkolnego
przysługuje uczniom w rodzinie, których wystąpiło zdarzenie losowe
w postaci, zgonu jej członka, pożaru, powodzi, gradobicia, wichury itp.
§ 6. Zasiłku szkolnego udziela się w trybie o jakim mowa w § 4.
§ 7. W przypadku zdarzenia losowego w postaci zgonu członka rodziny
przyznaje
się zasiłek w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w
wysokości
nieprzekraczającej kwoty 2- krotnego zasiłku rodzinnego jaki przysługuje
na dziecko w wieku powyżej piątego roku życia do ukończenia
osiemnastego
roku życia.
§ 8. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych innych niż określonych w § 7,
zasiłek szkolny przyznaje się w formie pomocy rzeczowej- zakupu
odzieży,
podręczników i przyborów szkolnych, sfinansowania pobytu czasowego
w bursie, internacie, akademiku, kosztów wyżywienia oraz czesnego.
§ 9. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny o jakich mowa w niniejszym
regulaminie w postaci świadczeń rzeczowych przekazuje się odpowiednio
przelewem po przedstawieniu faktury;
1) na konto: bursy, internatu, akademika;
2) na konto: stołówki szkolnej, studenckiej;,
3) na konto innej jednostki świadczącej usługę.

