UCHWAŁA NR LIV/370/2017
RADY GMINY EŁK
z dnia 27 października 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr LI/400/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ełk
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) Rada Gminy Ełk uchwala, co
następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr LI/400/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Ełk wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 otrzymuje brzmienie: Stypendium może być udzielone uczniowi/słuchaczowi 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;
2. pomocy rzeczowej polegającej na całkowitej lub częściowej refundacji kosztów edukacyjnych
ucznia, a w szczególności:
a) zakupu podręczników szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, w tym: encyklopedii, słowników,
przyborów szkolnych, wyposażenia szkolnego w znaczeniu „wyprawka szkolna”, materiałów
i pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz dla uczniów do praktycznej nauki
zawodu;
b) internetowej opłaty abonamentowej, zakupu komputerów, drukarek, oprogramowania,
c) części do komputera, tuszu do drukarek, programów edukacyjnych, głośników, słuchawek;
d) udziału w zajęciach edukacyjnych, prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania lub
jako inne - pozaszkolne płatne zajęcia edukacyjne (w szczególności kursy językowe, kursy
informatyczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia muzyczne, zajęcia
artystyczne);
e) udziału w wycieczkach szkolnych, zorganizowanych projekcjach filmowych i teatralnych;
f) zakupu sprzętu i stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia
sportowe potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami, wystawionymi przez szkołę lub klub
sportowy;
g) zakupu sprzętu na zajęcia muzyczne potwierdzone odpowiednimi zaświadczeniami, wystawionymi
przez szkołę;
h) zakupu biurka szkolnego, krzesła do biurka i lampy biurowej;
i) dojazdu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniom szkół ponadgimnazjalnych
i słuchaczom kolegiów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
j) sprzętu sportowego uczniom uprawiającym
zaświadczenie ze szkoły, klubu itp.;
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w sposób
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k) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę.
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3. stypendium szkolne może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego na
określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

zasadach

2) § 7 otrzymuje brzmienie:
1. Stypendium szkolne udzielone:
a) w formie, o której mowa w § 4 pkt 1 niniejszego regulaminu realizowane jest raz na semestr - na
podstawie imiennych faktur i/lub rachunków;
b) w formie, o której mowa w § 4 pkt. 2 niniejszego regulaminu realizowane jest raz na semestr – na
podstawie faktur/rachunków imiennych, dostarczonych w terminie ustalonym przez dyrektora
Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk,
c) w formie, o której mowa w § 4 pkt 3 niniejszego regulaminu realizowane jest raz na semestr.
2. Stypendia szkolne, o których mowa w § 4 pkt 1,pkt 2 i pkt 3 niniejszego
regulaminu
będą
wypłacane w banku lub płatne przelewem na rachunek osoby, na rzecz której wystawiono decyzję.
3. Wypłata stypendium, o których mowa 4 pkt 1, pkt 2 może nastąpić po uprzednim dostarczeniu
do Centrum Usług Wspólnych Gminy Ełk przez wnioskodawcę
dokumentów
oryginałów
imiennych faktur, rachunków i innych dokumentów potwierdzających zakup towarów i usług.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Ełk
Mirosław Radywoniuk
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