
  

           Uchwała nr XXXV/415/2005
Rady Gminy Świdnica

   z dnia 31 marca 2005 r.

w  sprawie  ustalenia  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica.

Na podstawie ar. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U.  z  2001 r.  Nr  142, poz.1591 z  późniejszymi zmianami)  oraz  art.  90 f   ustawy  z  dnia
07  września  1991 r.  o  systemie  oświaty (Dz.  U.  z  2004 r.  Nr  256,  poz.  2572  z  późniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje:

Rozdział I
 Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Świdnica.

§ 2. Pomoc materialną o charakterze socjalnym stanowią:
1) stypendia szkolne,
2) zasiłki szkolne.

 
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu jest mowa bez bliższego określenia o :
1) ustawie  –  należy przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  07  września  1991  r.  o  systemie  oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
2) uczniu – należy przez to rozumieć osoby wymienione w art.  90 b ust.  3 i  4 ustawy  z dnia

07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi
zmianami) zamieszkujące na terenie Gminy Świdnica,

3) stypendium – należy przez to rozumieć stypendium szkolne,
4) zasiłku – należy przez to rozumieć zasiłek szkolny,
5) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów,
6) kryterium dochodowym – należy przez  to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę

w rodzinie,  o której  mowa w art.  8 ust.  1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami).

7) kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia  28 listopada 2003 r.  o  świadczeniach rodzinnych (Dz.  U. z 2003 r.  Nr 228,
poz. 2255 z późniejszymi zmianami).

Rozdział II
 Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:
1) całkowitego  lub  częściowego  pokrycia  kosztów  udziału  w  zajęciach  edukacyjnych

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole  w ramach planu nauczania,
2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych poza szkołą,

a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, sportowych i innych,
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:
a) podręczników,  lektur,  encyklopedii,  słowników i  innych książek  pomocniczych do  realizacji

procesu dydaktycznego,



b) przyborów szkolnych,
c) stroju sportowego,
d) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem

zamieszkania w odniesieniu do słuchaczy kolegium, a także uczniów szkoły ponadgimnazjalnej,
a w szczególności:

a) zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub na stancji,
b) transportu środkami komunikacji zbiorowej,
c) opłat za posiłki w stołówce szkolnej lub internatu,
d) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę;
5) świadczenia  pieniężnego,  jeżeli  wójt  uzna  biorąc  pod  uwagę  uzasadnienie  wnioskodawcy,

że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1, 2, 3, a w przypadku uczniów
szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt 4, nie jest możliwe,

6) świadczenia pieniężnego, jeżeli  wójt  uzna,  biorąc pod uwagę uzasadnienie wnioskodawcy, że
w przypadku ucznia będącego słuchaczem kolegium, formy o których mowa w pkt 1 – 4, nie są
celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Rozdział III
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 5. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawniony jest uczeń, który spełnia łącznie następujące
kryteria:
1) rozpoczyna lub kontynuuje naukę w placówkach wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy,
2) nie zostało wszczęte postępowanie o nie realizowanie obowiązku szkolnego, bądź obowiązku

nauki,
3) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, o których mowa w ust. 1, jest większa niż

liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie
spełniający następujące kryteria:

1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach,
2) występują w rodzinie okoliczności opisane w § 11 ust. 1 uchwały.
3. W  szczególnych  przypadkach,  gdy sytuacja  dochodowa  rodziny  uległa  pogorszeniu  (np.  na

skutek  śmierci  lub  kalectwa  członka  rodziny)  stypendium  szkolne  ustala  się  na  nowych
warunkach dochodowych rodziny, począwszy od miesiąca, w którym złożono nowy wniosek.

§ 6. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały,
2) dołączenie  do  wniosku  zaświadczeń  o  wysokości  dochodów,  a  w  przypadku,  gdy  rodzina

korzysta  ze  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej,  zaświadczenia  o  korzystaniu  ze
świadczeń pieniężnych pomocy społecznej.

2. Wniosek wraz z załącznikami składa się w Urzędzie Gminy w Świdnicy do dnia 15 września
danego roku szkolnego,  a  w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich,  nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października
danego roku szkolnego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 pozostaje bez rozpatrzenia gdy:
1) został złożony po terminie,
2) nie zawiera kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 1 i mimo wezwania, nie uzupełniono

braków w terminie 7 dni,
3) Wniosek  lub  załączniki,  o  których  mowa  w  ust.  1  są  nieprawidłowo  wypełnione  i  mimo

wezwania, nie uzupełniono braków w terminie 7 dni.



Rozdział IV
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 7. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku  o przyznanie zasiłku szkolnego,
zgodnie z  trybem określonym w §  6  ust.  1  uchwały wraz  z  udokumentowaniem okoliczności
zdarzenia losowego (np. zaświadczenie z policji, lekarskie, Urzędu Stanu Cywilnego, inne).

§ 8.1. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:
1) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów,
2) klęski żywiołowej,
3) wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia,
4) innych szczególnych okoliczności.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków

związanych  z  procesem  edukacyjnym  lub  w  formie  pomocy  rzeczowej  o  charakterze
edukacyjnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. Wysokość jednorazowego zasiłku szkolnego nie może przekroczyć pięciokrotnej kwoty zasiłku
rodzinnego.

4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Rozdział V
Tryb i sposób przyznawania, wstrzymywania 

i cofania świadczeń pomocy materialnej

§ 9.1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na:
1) wniosek  rodziców albo  pełnoletniego ucznia,  po  zasięgnięciu  opinii  odpowiednio:  dyrektora

szkoły,  kolegium  nauczycielskiego,  nauczycielskiego  kolegium  języków  obcych,  kolegium
pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy,

2) wniosek dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy,
3) w szczególnych przypadkach świadczenia pomocy materialnej mogą być również przyznawane

z urzędu.
2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym i załączniki do wniosku nie

podlegają opłacie skarbowej.

§  10.1.  Rodzice  ucznia  lub  pełnoletni  uczeń  otrzymujący  stypendium  szkolne  są  zobowiązani
niezwłocznie  powiadomić  wójta  o  ustaniu  przyczyn,  które  stanowiły  podstawę  przyznania
stypendium szkolnego.
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły

podstawę przyznania stypendium szkolnego.
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Wysokość  należności  podlegającej  zwrotowi  oraz  termin  tej  należności  ustala  się  w drodze

decyzji administracyjnej.
5. W  przypadkach  szczególnych,  zwłaszcza  jeżeli  żądanie  zwrotu  wydatków  na  udzielone

stypendium szkolne  w całości  lub  w części,  stanowiłoby dla  osoby zobowiązanej  nadmierne
obciążenie  lub  też  niweczyłoby skutki  udzielonej  pomocy,  wójt  może  odstąpić  od  żądania
takiego zwrotu.



Rozdział VI
Wysokość stypendium, sposób ustalenia 

i formy płatności pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§  11.  1.  Ustalając  wysokość  stypendium  rozpatruje  się  indywidualnie  sytuację  w  rodzinie,
uwzględniając dodatkowo następujące okoliczności:
1) występujące bezrobocie w rodzinie,
2) obecność osób niepełnosprawnych w rodzinie,
3) występowanie ciężkiej lub długotrwałej choroby w rodzinie,
4) wielodzietność w rodzinie,
5) brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
6) występowanie w rodzinie alkoholizmu lub narkomanii,
7) niepełność rodziny,
8) wystąpienie zdarzenia losowego.
2. Miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest kryterium dochodowe.

§ 12. 1. Miesięczna wysokość stypendium wynosi:
1) 200 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie do 10 %

kryterium dochodowego,
2) 150 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 10,01 %

do 20 % kryterium dochodowego,
3) 120 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 20,01 %

do 30 % kryterium dochodowego,
4) 100 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 30,01 %

do 40 % kryterium dochodowego,
5) 80 % kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 40,01 %

do 100 % kryterium dochodowego.
2. Maksymalna wysokość stypendium stanowiąca 200 % kwoty zasiłku  rodzinnego przysługuje

pełnym sierotom spełniającym kryterium dochodowe.
3. Ustalając wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 1 rozpatruje się indywidualnie sytuację

w rodzinie uwzględniając dodatkowe okoliczności wymienione w § 11 ust.1 uchwały.
4. Uczeń  niepełnosprawny  znajdujący  się  w  trudnej  sytuacji  materialnej  może  ubiegać  się

o stypendium szkolne na zasadach określonych w regulaminie.  Kwota stypendium szkolnego
może  zostać  zwiększona  do  200  %  kwoty  zasiłku  rodzinnego  w  związku  z  ponoszeniem
dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności.

5. Warunkiem ubiegania się o zwiększenie stypendium szkolnego z tytułu niepełnosprawności jest
dostarczenie orzeczenia wydanego przez właściwy organ ustalający stopień niepełnosprawności,
a  także  stosownych  dokumentów  potwierdzających  konieczność  ponoszenia  dodatkowych
kosztów.

§ 13. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca
w danym roku szkolnym, a  w przypadku słuchaczy  kolegiów nauczycielskich,  nauczycielskich
kolegiów języków obcych i  kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie dłuższy niż
od października do czerwca w danym roku szkolnym.
2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w

okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym,  że wartość stypendium szkolnego w
danym  roku  szkolnym  nie  może  przekroczyć  łącznie  dziesięciokrotności  miesięcznego
stypendium szkolnego w pełnej wysokości, a w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa
w ust. 1 – dziewięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości.



3. §  14. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przekazywana będzie w następujący sposób: 
1) stypendia przyznane w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 przelewem na rachunek

bankowy instytucji  prowadzącej  zajęcia  edukacyjne lub  szkoły organizującej  przedsięwzięcia
edukacyjne bezpośrednio,

2)  stypendia przyznane w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 – za pośrednictwem szkół
uczniów poprzez dokonanie zakupu lub częściową (całkowitą) refundację kosztów  poniesionych
przez ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur,

3) stypendia przyznane w formie,  o której mowa w § 4 ust.  1 pkt 4 – za pośrednictwem szkół
uczniów  poprzez  częściowy  (całkowity)  zwrot  poniesionych  przez  ucznia  wydatków
na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur,

4) stypendia przyznane w formie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 i 6   - gotówką w kasie urzędu
lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.

Rozdział VII
 Postanowienia końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą od 01 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Malisz



Uzasadnienie
            do uchwały nr XXXV/415/2005

 Rady Gminy Świdnica    
            z dnia 31 marca 2005 r.             

w  sprawie  ustalenia  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica.

Pomoc  materialna  jest  udzielana  uczniom  w  celu  zmniejszenia  różnic  w  dostępie
do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji
materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Na  wsparcie  materialne  w  formie  stypendium  szkolnego  mogą  liczyć  uczniowie  szkół
podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy realizują obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki oraz zamieszkują na terenie Gminy Świdnica. O pomoc materialną ubiegać się
również  mogą  słuchacze  kolegiów  nauczycielskich,  nauczycielskich  kolegiów  języków  obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż
do  ukończenia  24  roku  życia,  mieszkający  na  terenie  Gminy  Świdnica  oraz  wychowankowie
publicznych lub  niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i  młodzieży upośledzonej
umysłowo  w stopniu  głębokim  i  ze  sprzężonymi  niepełnosprawnościami,  realizację  obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne, nie  może być większa niż kwota określona w art.  8 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi
zmianami), tj. kwota 316 zł.

Wysokość stypendium szkolnego określa art. 90 d ust. 9 ustawy o systemie oświaty.
Zgodnie z tym artykułem stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 %

kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami) -  tj. 56 zł i nie może
przekraczać miesięcznie  200 % kwoty, o  której  mowa w art.  6  ust.  2  pkt  2  cytowanej  ustawy
o  świadczeniach  rodzinnych.  Wysokość  stypendium zawiera  się  więc  w granicach  od  44,80  zł
do 112 zł.

Miesięczna wysokość stypendium określona w § 12 ust. 1 uchwały kształtować się będzie
następująco:

Lp Kwota
stypendium w zł

% zasiłku
rodzinnego

Kryterium dochodowe Dochód na osobę
w zł

1. 112,00 zł 200% do 10 % do 31,60 zł 
2. 84,00 zł 150% od 10,01 % do 20 % 31,61 zł – 63,20 zł
3. 67,20 zł 120% od 20,01 % do 30 % 63,21 zł – 94,80 zł
4. 56,00 zł 100% od 30,01 % do 40 % 94,81 zł – 126,40 zł
5. 44,80 zł 80% od 40,01 % do 100 % 126,41 zł – 316 zł

Wysokość zasiłku szkolnego wynika z zapisu art. 90 e ust. 3 ustawy o systemie oświaty i nie
może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. kwoty 280 zł.



Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, gmina otrzyma
dotację  celową  z  budżetu  państwa.  Terminy przekazywania  dotacji  celowej  na  dofinansowanie
świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposób ustalania wysokości tej dotacji
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005 r.

Obowiązek  wprowadzenia  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze
socjalnym wprowadza art. 90 f ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

Uchwała  w  sprawie  ustalenia  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica określa w szczególności: formy,
tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, wysokość stypendium, sposób
ustalania i formy płatności pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dyrektor GZO: Jadwiga Generowicz

Projekt nie budzi zastrzeżeń: Jarosław Wasyliszyn

Sporządziła: Anna Zając


