
 

 

UCHWAŁA NR XIV/87/2015 

RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 27 października 2015 r. 

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz - Zdrój. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., 

poz. 1515) 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.) 

Rada Miejska w Iwoniczu - Zdroju 

u c h w a l a 

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz - Zdrój, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego (zasiłku szkolnego), stanowiący załącznik 

nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Iwoniczu - Zdroju Nr XXI/150/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz - Zdrój (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2012 r., poz.1882) . 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz - Zdrój. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Józef Sowiński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 19 listopada 2015 r.

Poz. 3218



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/87/2015 

Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju 

z dnia 27 października 2015 r. 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwonicz - Zdrój 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Iwonicz - Zdrój. 

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół 

i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 

§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne, 

2) zasiłek szkolny. 

§ 4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o : 

1) ustawie - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. 

2) szkole - należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzieży i dorosłych oraz szkoły niepubliczne nieposiadające uprawnień szkół publicznych, 

3) kolegiach - należy rozumieć przez to publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków 

obcych i kolegia pracowników służb społecznych, 

4) ośrodkach - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne ośrodki umożliwiające dzieciom 

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

umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego lub nauki, 

5) uczniu - należy rozumieć przez to także słuchaczy kolegiów i wychowanków ośrodków zamieszkałych na 

terenie Gminy Iwonicz - Zdrój (rozumiane zgodnie z Kodeksem Cywilnym), 

6) rodzinie - należy rozumieć wszystkie osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, 

7) dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły a także dyrektora kolegium i ośrodka, do którego 

uczęszcza uczeń, 

8) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to odpowiednio rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia lub 

dyrektora, uprawnionych do złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej, 

9) maksymalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 200% kwoty, o której mowa 

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 

114 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych”, 

10) minimalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 80% kwoty, o której mowa 

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

11) dochodzie uprawniającym do przyznania stypendium szkolnego - należy rozumieć przez to kwotę, 

o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pomocy społecznej”, 

12) trudnej sytuacji rodzinnej - należy rozumieć przez to występujące w rodzinie okoliczności takie jak: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny, 
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13) zdarzeniu losowym - należy rozumieć przez to wystąpienie klęski żywiołowej lub okoliczności, które 

spowodowały utratę całości lub części mienia (pożar, powódź, kradzież) lub okoliczności, które 

spowodowały utratę jedynego źródła dochodu rodziny (śmierć jedynego żywiciela rodziny, wypadek, 

ciężka choroba), 

14) pełna kwota zasiłku losowego - należy rozumieć przez to pięciokrotność kwoty, o której mowa 

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

Rozdział 2. 

SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO 

§ 5. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 

z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości uzależnionej od skali występowania w rodzinie takich 

okoliczności, jak: 

- bezrobocie, 

- niepełnosprawność, 

- ciężka lub długotrwała choroba, 

- wielodzietność, 

- brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, 

- alkoholizm lub narkomania, 

- niepełna rodzina, 

- zdarzenie losowe. 

2. Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na 

osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 

weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów - kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 

uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

§ 6. 1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa 

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku 

powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - i nie może przekraczać 200 % tej kwoty. 

2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności, 

o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie 

w następujący sposób: 

a) jeżeli dochód nie przekracza 50 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne 

ustala się w wysokości miesięcznej od 101 do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych, 

b) jeżeli dochód wynosi od 50 do 100 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium 

szkolne ustala się w wysokości miesięcznej od 80 do 100 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2  

pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

3.   Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych, niż miesięczne lub jednorazowo, 

z tym, że wówczas łączna wysokość stypendium szkolnego stanowi wielokrotność wysokości miesięcznej. 

Rozdział 3. 

FORMY UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO 

§ 7. Stypendium szkolne może być przyznane w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia 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, w tym: 

a) zajęciach nadobowiązkowych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych o charakterze informatycznym, 

artystycznym, sportowym, nauki języka obcego, które realizowane są poza szkołą, 

b) zajęciach korygujących wady rozwojowe (basen, zajęcia logopedyczne, terapeutyczne), 
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c) na dofinansowanie tzw. zielonej szkoły, wyjazdów na konkursy, wycieczki szkolne, itp. 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności na: 

a) zakup podręczników, lektur, encyklopedii, opracowań, słowników, czasopism i innych książek 

wspomagających realizację procesu dydaktycznego, 

b) zakup przyborów, artykułów szkolnych, długopisów, piórników, plecaków, kalkulatora, itp. 

c) zakup stroju sportowego czy szkolnego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez 

szkołę, np.: stroje wymagane statutem szkoły oraz odzież robocza wymagana do odbywanych praktyk, 

d) dofinansowanie zakupu: komputera, monitora, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, skanera, 

klawiatury, myszki, głośników, części zamiennych do komputera, 

e) zakup tuszu, tonera i papieru do drukarki, 

f) zakup multimedialnych programów komputerowych, 

g) dofinansowanie abonamentu za Internet. 

h) dofinansowanie zakupu sprzętu muzycznego, sportowego itp., dla uczniów szkół kierunkowych 

(sportowe, muzyczne itp.) 

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

zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów, związanych z kosztami 

ponoszonymi na : 

a) zakwaterowanie w internacie, bursie czy stancji, 

b) zakup posiłków w internacie czy stołówce szkolnej, 

c) koszty dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, 

d) opłata za szkołę – czesne. 

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

§ 9. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach 

określonych w ustawie o systemie oświaty. 

§ 10. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 7 pkt. 1 - 3 Regulaminu będzie 

przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita 

refundacja kosztów poniesionych i udokumentowanych zakupów na podstawie oryginałów rachunków i faktur 

potwierdzających poniesienie wydatków. 

Rozdział 4. 

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO 

§ 11. 1. Stypendium szkolne przyznaje się na wniosek złożony przez: 

a) rodziców ucznia, 

b) pełnoletniego ucznia, 

c) dyrektora, 

d) z urzędu. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu -

Zdroju Pl. Dietla 2, w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów 

- do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

3. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2. 

5. Wniosek o stypendium może być złożony na formularzu określonym w załączniku do niniejszego 

Regulaminu lub bez wykorzystania tego formularza, ale winien zawierać informacje, o których mowa 

w art. 90n ust. 4 ustawy. 
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§ 12. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie 

złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o wysokości dochodów netto 

członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub 

w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich 

uzyskania, a w szczególności: 

a) o wysokości wynagrodzenia za pracę, 

b) o wielkości hektarów przeliczeniowych, 

c) o wysokości renty, emerytury świadczeń przedemerytalnych lub wypłat alimentów, 

d) o wysokości dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych, 

e) o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, 

f) o wysokości świadczeń z pomocy społecznej, 

g) o wysokości dochodów z pracy dorywczej, 

h) o wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub innych świadczeń z funduszu pracy, 

i) o wysokości innych stypendiów. 

2. Oświadczenie, o którym wyżej mowa winno zawierać klauzulę w brzmieniu określonym art. 90n ust. 5a 

ustawy. 

3. Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne 

stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 13. 1. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia jego przyznania Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Iwoniczu - Zdroju, w formie decyzji administracyjnej. 

2. W decyzji administracyjnej określa się wysokość stypendium szkolnego oraz okres, na który stypendium 

jest przyznane, formy jego realizacji, a także pouczenie o obowiązku poinformowania Dyrektora Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu - Zdroju o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę przyznania 

stypendium szkolnego. 

§ 14. 1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym,  

a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres od października do czerwca w danym roku szkolnym. 

2. W uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne może być przyznane także na okres krótszy, niż 

określony w ust. 1. 

§ 15. 1. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w Rozdziale w § 7 pkt. 1 – 3 

Regulaminu, udziela się poprzez refundację poniesionych kosztów przez wnioskodawcę lub podmiot 

realizujący przyznaną pomoc. 

2. Refundacji dokonuje się na podstawie przedłożonych imiennych faktur, rachunków lub innych dowodów 

poniesienia kosztów, w terminach określonych w decyzji, w dwóch okresach, I - do 24 grudnia i II - w okresie 

do 30 czerwca. 

3. Refundacja kosztów wyszczególnionych w dokumentach, o których mowa w ust. 2 zostanie dokonana, 

jeżeli spełniają one następujące warunki: 

a) mieszczą się w okresie wskazanym i są zgodne z formami określonymi w decyzji, o której mowa 

w § 13 ust. 1, 

b) z treści wynika przedmiot zakupu, 

c) ceny przyjęte w dokumentach, o których mowa w ust. 2 są racjonalne. 

4. Refundacji, o której mowa w ust. 1 dokonuje się do wysokości stypendium szkolnego określonego 

w decyzji, o której mowa w § 13 ust. 1. 

5. Udokumentowane koszty zakupu dokonane w miesiącach lipiec i sierpień, mogą zostać uwzględnione 

w rozliczeniu stypendium szkolnego za I okres. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 5 – Poz. 3218



§ 16. Stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się w dwóch transzach, 

pierwsza w okresie od stycznia do czerwca, a druga do grudnia, za okres od września do grudnia, przelewem na 

wskazany rachunek bankowy. W wyjątkowych sytuacjach wypłata może być realizowana w kasie Urzędu 

Gminy w Iwoniczu - Zdroju, lub przekazem pocztowym. 

§ 17. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego, a w szczególności, gdy uczeń: 

a) powtarza rok nauki, chyba, że wynika to z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych, 

potwierdzonych przez szkołę lub ośrodek pomocy społecznej, 

b) przerwał naukę w szkole, lub został skreślony z listy uczniów, 

c) zmienił miejsce zamieszkania – poza obszar Gminy Iwonicz - Zdrój. 

2. Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Iwoniczu - Zdroju o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium 

szkolnego. 

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się bądź cofa od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały 

przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium. 

4. W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium, o których 

mowa w § 15 ust. 2 Regulaminu, Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu -Zdroju wydaje 

decyzję o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

Rozdział 5. 

TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO 

§ 18. 1. Zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek złożony przez rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia, lub 

dyrektora w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego powodującego trudną 

sytuację materialną. 

2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny nie jest wymagane załączanie do tego wniosku 

zaświadczeń o wysokości dochodów, ani zaświadczeń o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. 

§ 19. 1. Zasiłek szkolny przyznaje Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu - Zdroju 

w formie decyzji administracyjnej. 

2. W decyzji administracyjnej określa się wysokość zasiłku szkolnego, formy i termin oraz sposób jego 

realizacji. 

§ 20. 1. Zasiłek szkolny można przyznać każdemu uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Iwonicz - 

Zdrój, u którego wystąpiło zdarzenie losowe takie jak: 

a) śmierć jednego lub obojga rodziców lub prawnych opiekunów, 

b) nieuleczalna choroba rodziców lub ucznia, 

c) ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu, 

d) pożar lub zalanie mieszkania, 

e) inne, 

2. Zasiłek szkolny może być przyznany w zależności od sytuacji losowej w pełnej lub częściowej kwocie. 

3. Zasiłek szkolny w częściowej kwocie stanowi od 40 % do 80 % zasiłku szkolnego w pełnej wysokości. 

4. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego 

stypendium szkolnego. 

5. Zasiłek szkolny może być przyznany raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego. 

§ 21. 1. Zasiłek szkolny realizuje się poprzez: 

a) pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, 
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b) świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym. 

2. Warunkiem realizacji pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, jest przedłożenie faktur, 

rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki lub koszty. 

3. Przepis § 15 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

4. Refundacji dokonuje się do wysokości zasiłku szkolnego określonego w decyzji administracyjnej, 

o której mowa w § 19. 

§ 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy § 11 ust. 1, 

5, § 12 ust. 1 Regulaminu. 

Rozdział 6. 

POSTANOWIENIA PRZEPISÓW KOŃCOWYCH 

§ 23. 1. Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu uwarunkowane jest 

wyrażeniem zgody na wszczęcie tego postępowania. 

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie w szczególności przepisy 

rozdziału 8a ustawy o systemie oświaty oraz Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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