
Uchwała Nr 127/XVII/2004
Uchwała w sprawie udzielania stypendium socjalnego uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla których
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

Uchwała Nr 127/XVII/2004

Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie udzielania stypendium socjalnego uczniom szkół ponadgimnazjalnych dla których
organem prowadzącym jest Powiat Otwocki.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz w związku z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4
sierpnia  1993 r.  w sprawie  warunków,  form,  trybu przyznawania  i  wypłacania  oraz  wysokości  pomocy
materialnej  dla  uczniów (Dz.  U.  z  1993 r.  Nr 74,  poz.  350 z  późn.  zm.) Rada  Powiatu uchwala,  co
następuje:

§1.

Przyjmuje się Regulamin udzielania stypendiów socjalnych uczniom szkól ponadgimnazjalnych dla których
organem prowadzących jest  Powiat  Otwocki,  w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do  niniejszej
uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3.

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  Rada  Powiatu  zobowiązana  jest  ustalić  zasady  udzielania
stypendiów dla uczniów szkół dla których jest organem prowadzącym.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 127/XVII/2004

Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Regulamin  udzielania  stypendium socjalnego  uczniom szkół ponadgimnazjalnych  dla  których  organem
prowadzącym jest Powiat Otwocki

I.Postanowienia ogólne

1.Stypendium socjalne  moŜe być przyznane, w zaleŜności  od sytuacji  materialnej  ucznia, w pełnej  lub
częściowej wysokości.
2.Stypendium socjalne w pełnej wysokości stanowi dwukrotność kwoty podstawowego zasiłku rodzinnego.
3.Stypendium socjalne w częściowej wysokości stanowi od 30% do 80% kwoty pełnego stypendium.

II.Kryteria przyznawania

1.Stypendium  socjalne  przyznaje  się  na  wniosek  ucznia,  potwierdzony  przez  rodziców/  opiekunów
prawnych do którego załączone zostaną informacje o dochodach rodziny.
2.Podstawą określenia sytuacji materialnej ucznia są informacje o dochodach na jednego członka rodziny,
liczonych zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr
228, poz. 2255).
3.Informacje  o  których  mowa  w  ustępie  1  składa  się  w  terminach  przewidzianych  wewnętrznym
regulaminem szkoły w formie  zaświadczenia  rodziców bądź  opiekunów prawnych o dochodach z  zakładu
pracy,  urzędu skarbowego,  urzędu pracy bądź  w przypadku rolników,  zaświadczenia  z  urzędu gminy o
wielkości ha przeliczeniowych gospodarstwa rolnego.

III. Tryb przyznawania

1.Stypendium socjalne przyznaje Komisja powołana przez dyrektora szkoły w oparciu o wysokość środków
przydzielonych przez organ prowadzący, na dany rok budŜetowy.
2.Podział środków odbywa się co najmniej dwa razy do roku.
3.Szczegółowe zasady rozdziału środków określa wewnętrzny regulamin stypendialny kaŜdej szkoły.
4.Od decyzji  Komisji  przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły, na zasadach określonych w regulaminie
szkoły.
5.Regulamin  określi  takŜe  zasady  zwalniania  z  podatku  dochodowego  i  wymaganą  w  tym  celu
dokumentację, w danym roku budŜetowym.
6.Dyrektor  szkoły  ma  prawo  wstrzymania  stypendium  socjalnego  w  przypadku  licznych
nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia pobierającego stypendium.

IV. Ogłoszenie

Regulamin stypendium socjalnego wywieszony jest w kaŜdej szkole na uczniowskiej tablicy ogłoszeń.

 


