
ZARZĄDZENIE Nr 40/2009
Wójta Gminy Kruklanki

    z dnia 30 września 2009 r.,  

w sprawie: ustalenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Kruklanki.

Na podstawie § 7 ust.3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kruklanki, stanowiącym załącznik 

Nr 1 do Uchwały Nr XXI/163/05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 17 lutego 2005 r., (Dz. 

Urzędowy Woj. Warm. - Maz., Nr 35, poz. 501) ustalam, co nastepuje:

§ 1 
1. Wysokość stypendium szkolnego odnosi się do wysokości zasiłku rodzinnego, o którym 

mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych.

2. Miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 73 zł i nie wyższa niż 182 zł, a 

łączna wysokość świadczenia na rok szkolny nie może przekroczyć 20 -krotności zasiłku 

rodzinnego  w  odniesieniu  do  uczniów  tj.  1820  zł oraz  18-krotności  tego  zasiłku  w 

odniesieniu do słuchaczy tj.1638 zł

3. Określam kryterium wysokości przyznanego stypendium następująco:

a) dochód do 100 zł na osobę – stypendium w wysokości od 73 zł do 182 zł miesięcznie

b) dochód od 101 zł do 200 zł na osobę -  stypendium w wysokości od 73 zł do 154 zł 

miesięcznie

c) dochód od 201 zł do 351 zł na osobę – stypendium w wysokości od 73 zł do 126 zł 

miesięcznie.

4. Stypendium szkolne może być realizowane w jednej lub kilku formach okreslonych w § 5 

i  § 13 ust.  3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na  terenie  gminy Kruklanki,  stanowiącym załącznik Nr  1  do 

Uchwały Nr XXI/163/05 Rady Gminy Kruklanki z dnia 17 lutego 2005 r., 

§ 2
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 

sytuacji  materialnej  z  powodu  zdarzenia  losowego,  po  złożeniu  wniosku  o  przyznanie 



zasiłku  szkolnego  wraz  z  udokumentowaniem  okoliczności  opisanych  we 

wniosku(zaświadczenie z Policji, lekarskie, dokument USC, inne).

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

l) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,

2) klęski żywiołowej,

3) wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,

4) innych szczególnych okoliczności.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie

wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze

edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium

szkolnego.

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od

wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

5. Wysokość zasiłku nie może przekroczyć jednorazowo 455 złotych.

§3
O wysokości przyznanej pomocy materialnej decyduje sytuacja materialna ucznia, jego

rodziny przy jedoczesnym uwzględnieniu problemów wystepujących w rodzinie oraz

możliwości finansowe gminy.

§ 4
Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej wypłacane będą w kasie Urzędu Gminy

w Kruklankach.

§5

Tracą moc: Zarządzenie Nr 8/05 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 30.03.2005 r.,Zarządzenie 

Nr 29/06 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 03.11.2006 r., oraz Zarządzenie Nr 56/2008 Wójta 

Gminy Kruklanki z dnia 17.10. 2008 r., 

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2009 r.

   Wójt

Władysław Gładkowski


