
UCHWAŁA NR 72/VIII/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 24 czerwca 2015 r.

zmieniająca w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz.U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 157/XIX/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 września 2012 roku 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Nowy Dwór Gdański wprowadza się następujące zmiany § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Stypendium szkolne jest udzielane w formie:

1) 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, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych 
pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego 
wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych,

d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach 
organizowanych przez szkołę,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, lektur szkolnych 
i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych.

3) uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, także w formie całkowitego lub częściowego 
pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub 
bursę oraz opłat za przejazdy z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem.

4) świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty.

2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 będzie przekazywane jako 
częściowa lub całkowita refundacja kosztów udokumentowanych zakupów i opłat związanych z procesem 
edukacyjnym.

3. Refundacja dokonywana będzie na podstawie oryginałów rachunków lub faktur VAT wystawionych na 
wnioskodawcę lub ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego ucznia oraz innych dowodów zakupu rzeczy lub 
świadczeń o charakterze edukacyjnym potwierdzonych przez szkołę, zakupionych w okresie od 1 lipca do 
30 czerwca roku szkolnego, na który uczeń ubiega się o stypendium, a w przypadku kolegiów w okresie od 
1 sierpnia do 30 czerwca, na który przyznano stypendium w danym roku szkolnym.

4. Koszty wyszczególnione w dokumentach finansowych, o których mowa w ust. 3 będą refundowane, jeżeli 
spełnione zostaną poniższe warunki:

1) dotyczą okresu, na jaki przyznane jest stypendium szkolne,

2) są zgodne z formą określoną w decyzji przyznającej stypendium szkolne,

3) asortyment jest zgodny z zakresem wskazanym w decyzji przyznającej stypendium szkole,

4) ceny zakupionych rzeczy lub usług oraz ich ilość przyjęte w dokumentach finansowych są racjonale, 
wiarygodne i nie odbiegają od cen obowiązujących na rynku.
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5. Wypłata środków przyznanych w ramach refundacji kosztów przekazywana będzie przelewem na podany we 
wniosku rachunek bankowy strony decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego lub w kasie.

6. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 3 ust. 4 wypłacane będzie przelewem na podany 
we wniosku rachunek bankowy strony decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego lub w kasie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Wojciech Krawczyk
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UZASADNIENIE

W Uchwale Nr 157/XIX/2012 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 września 2012 roku

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański zmienia się zapis § 3.

Proponowana zmiana pozwoli na przedstawienie bardziej czytelnej dla wnioskodawców formy przyznania

oraz rozliczania otrzymanego stypendium szkolnego.
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