
UCHWAŁA NR XXXVI/296/14
RADY MIEJSKIEJ W NAŁĘCZOWIE

z dnia 7 listopada 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/244/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie gminy Nałęczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i po uzyskaniu opinii Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarki, Budżetu i Mienia Komunalnego Rada Miejska uchwala, 
co następuje:

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Nałęczów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r., poz. 386 ) zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr XXIX/244/13 Rady Miejskiej w Nałęczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. wprowadza się 
następujące zmiany:

1) W § 3 dodaje się ust 2 i ust 3 w brzmieniu:

„2.  Stypendia szkolne, o których mowa w ust. 1 mogą być realizowane przez zwrot uprzednio 
dokonanych i zaakceptowanych wydatków po przedstawieniu imiennych (wystawionych na 
wnioskodawcę lub ucznia) rachunków, faktur, imiennych biletów miesięcznych, kwitariuszy, dowodów 
wpłat KP, potwierdzających poniesienie wydatków”;

„3.  Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami i wyjazdami do 
miejsc, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. b można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych 
faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę lub zaświadczenia 
wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia”;

2) § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny może być złożony na formularzu określonym 
w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu lub bez tego formularza ale z zachowaniem 
obowiązujących elementów, o których mowa w art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty”;

3) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek uprawnionych osób bądź z urzędu. 
Uprawnione osoby mogą wystąpić z jednym wnioskiem na kilkoro uczniów (słuchaczy)”;

4) Załącznik do regulaminu otrzymuje oznaczenie załącznika nr 1.

5) dodaje się § 8 w brzmieniu:

„Katalog wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji w stypendium szkolnym dla uczniów 
zamieszkałych na ternie gminy Nałęczów zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu”.
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§ 2. Ustala się katalog wydatków kwalifikowanych podlegających refundacji w stypendium szkolnym 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, który staje się załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Wilk
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Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXVI/296/14 

z dnia 07.XI.2014 r. 
 

 
KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI  

W STYPENDIUM SZKOLNYM 
 
1. Zakup pomocy dydaktycznych tj.: podręczniki, lektury, książki rozwijające zainteresowania 

ucznia, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, 
chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze 
edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe. 

2. Zakup tornistra (plecak szkolny), obuwie sportowe na lekcje wychowania fizycznego, strój 
sportowy na lekcje wychowania fizycznego, stroju na basen (strój kąpielowy, klapki, okulary 
pływackie, czepek). 

3. Związane z nauką zawodu - ubranie robocze wymagane przez szkołę, przybory i materiały do 
nauki zawodu. 

4. Koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających 
zainteresowania ucznia, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą. 

5. Artykuły szkolne: bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, ołówki, 
długopisy, pióra, gumki, temperówki, bibuła, brystol, nożyczki, taśma klejąca, papier 
milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, kalkulator oraz inne 
materiały związane ze specyfiką szkoły. 

6. Koszty zakupu drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, tusz i papier do drukarki. 

7. Koszty zakupu Komputera,(stacjonarny, laptop, notebook, tablet), oprogramowania systemowego, 
części oraz akcesoria do komputera, nośniki danych. 

8. Koszty zakupu instrumentu muzycznego wymaganego przez szkołę. 

9. Koszty uczestnictwa w kursach nauki języków obcych, klubach sportowych, czesne za naukę 
w szkole, opłata za egzamin. 

10. Koszty dojazdu do szkoły (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów). 

11. Koszty zakwaterowania w bursach, internatach lub stancji, opłaty za czesne, posiłki w stołówce 
internatu lub szkoły, koszty związane z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji 
zbiorowej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów). 

12. Koszty pobytu na tzw. "zielonej szkole", bądź innych wyjazdach- w tym wycieczki o charakterze 
edukacyjnym, obozy naukowe, wyjścia do kina czy teatru. 
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