
UCHWAŁA NR XLIX/382/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U
z 2016r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2016r. 
poz. 1943 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta Kościerzyna, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. W Regulaminie określa się szczegółowe zasady, warunki i tryby ubiegania się i przyznawania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym.

§ 3. Wykonanie obowiązków w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu, powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 4. Regulamin zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, w szkołach i placówkach 
oświatowych w Kościerzynie.

§ 5. Traci moc Uchwała XXXV/266/05 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 31.03.205r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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REGULAMIN 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

 

Na podstawie przepisów zawartych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U  

z 2016 poz. 1943 z póżn.zm.) w rozdziale 8a zatytułowanym „Pomoc materialna dla uczniów” ustanawia 

się następujące zasady, warunki i tryby ubiegania się i przyznawania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kościerzyna. 

 

Postanowienie ogólne. 

 

§ 1 

 

Regulamin jest dokumentem określającym szczegółowe zasady postepowania w zakresie udzielania 

uczniom pomocy materialnej, wydawanym na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 90f ustawy  

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 

 

Rodzaje pomocy o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania z pomocy. 

 

§ 2 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako: 

a) stypendium szkolne, 

b) zasiłek szkolny. 

§ 3 

 

Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są: 

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych  o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży  

i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia 

kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia, 

2) wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom  

i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom  

i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, którzy 

znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 

w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba,  wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- 

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 

zdarzenie losowe, 

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla 

dorosłych – do czasu ukończenia  realizacji obowiązku nauki. 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XLIX/382/17

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 28 czerwca 2017 r.
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§ 4 

 

Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mówi się bez bliższego określenia o uczniu, należy przez to 

rozumieć także słuchacza i wychowanka w rozumieniu § 3. 

§ 5  

1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze 

socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust . 2, 

2. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może 

otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium  

o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza 20-krotności kwoty, o której 

mowa z art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,  

a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych 18-krotności kwoty,  

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych, 

3.  Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym. 

 

Stypendium szkolne. 

 

§ 6  

 

Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

§ 7 

 

Miernikiem trudnej sytuacji materialnej jest niski dochód na osobę w rodzinie oraz w szczególności 

występujące w rodzinie: 

1) bezrobocie, 

2) niepełnosprawność, 

3) ciężka lub długotrwała choroba, 

4) wielodzietność 

5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, 

6) alkoholizm, 

7) narkomania, 

8) niepełność rodziny, 

9) występowanie zdarzeń losowych. 

§ 8 

 

Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi 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 o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb 

społecznych, 
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4) świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium  

w formach, o których mowa w ust. 1, 2, 3 a w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej także  

w formie, o której stwierdza się w ust. 3 nie jest możliwe, 

5) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że w przypadku ucznia 

będącego słuchaczem kolegium, o którym stwierdza się w ust. 3 - nie jest celowe. 

 

§ 9 

 

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie. 

 

§ 10 

 

1. Stypendium szkolne jest przeznaczone 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 § 3 pkt  2. 

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub 

ośrodka, o którym mowa w § 3 pkt  2. 

2. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym może być przyznawane z urzędu. 

 

§ 11 

 

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego zawiera w szczególności: 

1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców, 

2) miejsce zamieszkania ucznia, 

3) pożądaną formę świadczenia inną niż forma pieniężna. 

W przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów udziału w zajęciach 

edukacyjnych podaje się informację o tych zajęciach i o podmiocie prowadzącym zajęcia edukacyjne, 

4) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie     

albo oświadczenie zgodnie z art. 90 n, ust. 2 pkt  5a ustawy o systemie oświaty  

o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych  

z pomocy społecznej. 

§ 12 

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Kościerzynie u pracownika socjalnego na dziennik podawczy do dnia 15 września danego roku  

szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych  do dnia 15 października 

danego roku szkolnego. 

   § 13 

 

W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie 

terminu, o którym mowa w  § 12. 

 § 14 

 

Wniosek o udzielenie pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego i załączniki do wniosku nie 

podlegają opłacie skarbowej na mocy art. 1 ust. 1 pkt  1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie 

skarbowej ( Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.). 
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§ 15 

 

1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są zobowiązani  niezwłocznie 

powiadomić organ wypłacający stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 

przyznania stypendium szkolnego. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb 

społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 3 pkt 2, w przypadku gdy dyrektor poweźmie 

informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustaniu przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

4.  Należność z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu  

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się  

w drodze decyzji administracyjnej. 

6. 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, organ wypłacający może odstąpić od żądania takiego 

zwrotu.   

§ 16 

 

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  

o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U.2016.930 z późn. zm.). 

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się  

o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy 

społecznej, o której mowa w § 16 pkt 1, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy 

materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. 

3. Za dochód uważa się w szczególności: 

1) każde wynagrodzenie za pracę, 

2) dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, 

3) dochód z działalności gospodarczej,  

4) świadczenia z pomocy społecznej, 

5) alimenty, stypendia, emerytury i renty, w tym zagraniczne, 

6) inne periodyczne uzyskiwane dochody, zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub wykonywania 

wolnych zawodów. 

§ 17 

 

Dowodem w postępowaniu o udzielenie stypendium szkolnego jest zaświadczenie o wysokości dochodów 

lub w przypadku ubiegania się o stypendium ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pomocy 

pieniężnych z pomocy społecznej- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych  

z pomocy społecznej. 

§ 18 

 

1. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego ( stypendium w pełnej wysokości) nie może 

przekraczać miesięcznej kwoty stanowiącej  2- krotność ( 200%) kwoty, o której mowa w art. 6 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

2. Stypendium szkolne miesięcznie nie może być  niższe niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 

pkt 2 ustawy, o której mowa w ust. 1. 
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§ 19 

 

1. Stypendium szkolne jest przyznawane w danym roku szkolnym na okres nie dłuższy niż: 

 uczniom- od września do czerwca, 

 słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych- od października do czerwca. 

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 20-krotności miesięcznego stypendium 

szkolnego w pełnej wysokości, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych 

– 18-krotności miesięcznego stypendium szkolnego w pełnej wysokości. 

 

                                                             Zasiłek szkolny. 

 

§ 20 

 

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. Uprawnionymi do otrzymania zasiłku szkolnego są osoby, o których mowa w § 3. 

3. Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku: 

1) śmierci rodziców lub prawnych opiekunów, 

2) klęski żywiołowej, 

3) pożaru, wypadku lub innego zdarzenia losowego, 

4) wydatków związanych z długotrwałą chorobą ucznia, 

5) innych, szczególnych okoliczności. 

 

                                                                  § 21 

 

Formą zasiłku szkolnego może być świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem 

edukacyjnym lub pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od 

otrzymywanego stypendium szkolnego. 

§ 22 

 

Zasiłek szkolny może być składany na zasadach określonych w § 10 ust. 1 i 2. 

 

§ 23 

 

Wniosek o zasiłek szkolny można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie na 

dziennik podawczy w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 

przyznanie zasiłku, a w szczególnych przypadkach również po upływie tego terminu. 

 

§ 24 

 

Wysokość zasiłku szkolnego 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. 
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Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

 

§ 25 

 

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje burmistrz w drodze decyzji 

administracyjnej. 

2. Rada Miasta może upoważnić  Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia 

postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1. 

 

                                                                        § 26 

 

Na podstawie udzielonego upoważnienia o którym mowa w § 25 pkt 2 wszelkie sprawy związane  

z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym są realizowane przez Dyrektora 

MOPS w Kościerzynie. 

§ 27 

 

1. Dyrektor MOPS  ustala wysokość pomocy materialnej w granicach określonych w § 18 ust. 1  

i 2 oraz § 25 w każdej sprawie indywidualnie, kierując się: sytuacją dochodową ucznia i jego 

rodziny ustaloną zgodnie z § 16 ust. 1 i 2 i innymi okolicznościami, o których mowa w § 7, 

wykorzystując opinię pracownika socjalnego w sprawie propozycji wysokości stypendium lub 

zasiłku. 

2. Dyrektor MOPS opracuje szczegółowe zasady ustalania propozycji wysokości stypendium 

szkolnego przy zastosowaniu kryterium wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia 

ubiegającego się o stypendium z uwzględnieniem sytuacji społecznej jego rodziny oraz 

okolicznościami, o których mowa w § 7, którymi będzie kierował się pracownik socjalny  przy 

opiniowaniu wniosków. 

3. Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego pracownik socjalny kieruje się indywidualną 

oceną skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku.  

 

§ 28 

 

Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania pomocy oraz 

wstrzymania i cofnięcia pomocy służy odwołanie. 

 

§ 29 

 

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa w § 8 pkt 1 

realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne. 

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o którym mowa w § 8 pkt 2  

i 3 realizowana jest poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu 

odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty  gotówkowej  

z kasy MOPS lub przelewu na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia 

( opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia. 

3. Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym wypłacane są  

w kasie MOPS lub przelewem na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. 
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Uzasadnienie

Art. 90b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U z 2016r.
poz. 1943 z późn.zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek pomocy materialnej uczniowi,
ze środków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa lub budżetu samorządu. Zgodnie z art. 90f w/w
ustawy Rada Miasta Kościerzyna uchwala Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kościerzyna. W związku ze zmianą zapisów Statutu MOPS
przyjętych uchwałą nr XLV/353/17 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 29 marca 2017r. konieczna jest zmiana
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Id: 40BC35AB-E03A-4171-AA87-FEC5343F007C. Podpisany Strona 1




