
UCHWAŁA Nr XV/164/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Żnin

Na podstawie art. 18 ust. pkt 14a , art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 
2015 r. poz. 1515) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572, z późn. zm.1) uchwala się , co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się regulamin określający zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy Żnin.

§ 2. Regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolne;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 3. Ilekroć w treści regulaminu mowa jest o:

1) ustawie o systemie oświaty - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) ustawie o pomocy społecznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.);

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych - rozumie się przez to  ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 114 z późn. zm.);

4) uczniu - należy rozumieć przez to także słuchaczy kolegiów i wychowanków ośrodków zamieszkałych na 
terenie Gminy Żnin;

5) szkole - należy rozumieć  przez to szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1  i 
ust. 4 pkt 1 ustawy o systemie oświaty;

6) kolegiach - należy rozumieć przez to  publiczne i niepubliczne kolegia, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 1 i 
ust. 4 pkt 2 ustawy o systemie oświaty;

7) ośrodkach - należny rozumieć przez to publiczne i niepubliczne ośrodki, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 
2 ustawy o systemie oświaty;

8) dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, do którego uczęszcza uczeń;

9) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku o przyznanie pomocy 
materialnej, o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy o systemie oświaty;

10) kwocie bazowej - należy rozumieć przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, która jest podstawą do obliczania miesięcznej wysokości stypendium;

11) maksymalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 200% kwoty bazowej;

12) minimalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 80% kwoty bazowej;

13) kryterium dochodowym - należy rozumieć  przez to miesięczną  wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne, która nie może być większa niż kwota, o której 
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
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14) kryterium społecznym - należy rozumieć przez to inne okoliczności występujące w rodzinie: 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, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty;

15) zdarzeniu losowym - należy rozumieć przez to jakiekolwiek zjawisko zewnętrzne w stosunku do 
uprawnionego, którego nie można  było przewidzieć ani mu przeciwdziałać, które powoduje przejściowo 
trudną sytuację materialną ucznia;

16) maksymalnej jednorazowej kwocie zasiłku szkolnego - należy rozumieć przez to pięciokrotność kwoty, o 
której mowa  w art. 6 ust. 2  pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

17) stypendyście - należy rozmieć przez to ucznia, któremu przyznano stypendium  szkolne lub zasiłek szkolny;

18) rodzinie  - należy rozumieć przez to osoby spokrewnione  lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

§ 4. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie pomoc materialna przyznawana jest uczniom 
zamieszkałym na terenie Gminy Żnin.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 5. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku kalendarzowym określa suma kwoty 
wynikającej z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie 
stypendium stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

2. W celu ustalenia wysokości stypendium szkolnego zalicza się ucznia do odpowiedniej grupy dochodowej:

1) I grupa: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi do 30% kryterium dochodowego;

2) II grupa: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej  30% do 60%  kryterium dochodowego;

3) III grupa: gdy dochód na jednego członka rodziny wynosi powyżej  60% do 100%  kryterium dochodowego.

3. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia ubiegającego się o 
stypendium do odpowiedniej grupy dochodowej określonej w ust. 2 i przedstawia się następująco:

1) I grupa: otrzymuje od 80% - 200% kwoty bazowej;

2) II grupa: otrzymuje od 80% - 150% kwoty bazowej;

3) III grupa otrzymuje od 80% - 120% kwoty bazowej.

4. Wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależniona jest od liczby złożonych wniosków, 
wysokości otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa oraz sytuacji materialnej wnioskującego przy 
jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów  kryterium społecznego, o którym mowa w art. 90d 
ust. 1.

Rozdział 3.
Formy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 6. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie określonej w art. 90d ustawy o systemie oświaty.

2. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych kosztów  na podstawie faktur, 
rachunków lub innych dowodów poniesionych kosztów wystawionych na wnioskodawcę.

§ 7. 1. Warunkiem ubiegania się  o uzyskanie pomocy jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium 
szkolnego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-
lecia 36.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składany jest na jednego ucznia. W przypadku, gdy Wnioskodawca 
ubiega się o stypendium  na więcej niż jednego  ucznia, składa on osobny wniosek na każdego z nich, natomiast 
jeden komplet dokumentów  poświadczających  uzyskane dochody  za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia 
wniosku podłącza jako załącznik do wszystkich złożonych wniosków.
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4. Na każdym wniosku umieszcza się pieczątkę wpływu określającą datę  otrzymania i wchodzący numer 
ewidencyjny z rejestru kancelaryjnego prowadzonego oddzielnie dla wniosków o przyznanie stypendium 
szkolnego.

5. Stypendium szkolne przyznaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie, w formie decyzji 
administracyjnej.

6. W decyzji administracyjnej określa się  wysokość stypendium szkolnego, jego formy oraz  okres, na który 
stypendium jest przyznawane, a także pouczenie o obowiązku poinformowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Żninie  o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę przyznania stypendium szkolnego.

7. Terminy realizacji stypendium szkolnego w danym roku szkolnym są zależne  od terminu otrzymania 
środków na ten cel z budżetu państwa.

8. Stypendium szkolne w formie określonej  w art. 90d ustawy o systemie oświaty jest wypłacane  w formie 
gotówkowej lub przelewem na wskazane przez Wnioskodawcę konto bankowe.

9. Koszty wyszczególnione  w dokumentach, o których mowa w § 6 ust. 2 będą sfinansowane, jeżeli spełnione 
zostaną poniższe warunki:

1) ceny przyjęte w dokumentach, o których mowa w § 6 ust. 2 regulaminu są  racjonalne, wiarygodne i nie 
odbiegają od cen obowiązujących na rynku;

2) są zgodne z formami określonymi w decyzji.

10. Maksymalna wysokość kosztów, która może być sfinansowana poprzez stypendium szkolne jest określona 
w decyzji , o której mowa w § 7 ust. 5 regulaminu.

11. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego.

12. Uczeń traci prawo do otrzymania stypendium, jeżeli:

1) przerwał naukę w szkole lub został skreślony z listy uczniów szkoły;

2) uczeń zmienił miejsce zamieszkania - poza obszar Gminy Żnin;

3) dochód na osobę w rodzinie przekroczy kwotę kryterium dochodowego.

13. Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Dyrektora   
Miejskiego Odrodka Pomocy Społecznej w Żninie  o wystąpieniu przyczyn , które stanowiły podstawę  przyznania 
stypendium szkolnego, o którym mowa w  ust. 12.

14. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania zasiłku  szkolnego

§ 8. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku.

2. O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń, jeśli spełnia łącznie poniższe warunki:

1) w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe;

2) zamieszkuje na terenie Gminy Żnin.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie, ul. 700-
lecia 36.

4. Jednorazowa wysokości  zasiłku nie może być wyższa od kwoty , o której mowa w § 3 pkt 16 niniejszej 
Uchwały.

5. Przyznanie  i wysokość zasiłku szkolnego jest zależna  od sytuacji rodzinnej ucznia i rozmiaru zdarzenia 
losowego.

6. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego w szczególności są:

1) śmierć członka najbliższej rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym;

Id: 74EA5CA4-3663-4E7D-9A3C-7FFD57F4A148. Podpisany Strona 3



2) nagła lub długotrwała choroba ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie 
domowym;

3) pożar mieszkania;

4) zalanie mieszkania, kradzież mienia z mieszkania;

5) nagłe zwiększenie wydatków edukacyjnych, poparte pozytywną opinią pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły 
pod warunkiem, że zdarzenia te uzasadniają pokrycie wydatków  związanych z procesami edukacyjnymi.

7. Osoba uprawniona, do złożenia wniosku o zasiłek szkolny zobowiązana jest udokumentować okoliczności 
stanowiące podstawę wniosku. Wnioski nie udokumentowane nie podlegają rozpatrzeniu. Udokumentowaniem 
wniosku o zasiłek szkolny są:

1) zaświadczenie ze straży pożarnej o pożarze;

2) zaświadczenie z policji o kradzieży;

3) inne zaświadczenia i dokumenty właściwych instytucji i urzędów potwierdzające okoliczności, o których mowa 
we wniosku.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 9. Traci moc uchwała Nr XX/228/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 września 2012 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Żnin (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2012 r., poz. 1981).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego z mocą od dnia 1 lutego 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Koziełek

1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i  Nr 281, poz. 
2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, 
poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 
80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 
145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 
157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, 
Dz. U. 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 1814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, Dz. U. 2012 r.  
poz. 941 i  poz. 979, Dz. U. z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz., 1317 i poz. 1650, Dz. U. z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, 
poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146 i poz. 1877 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 357, poz. 1240, poz. 1607 i poz. 1629.
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

zm.) reguluje między innymi zagadnienia związane z przyznawaniem pomocy materialnej dla uczniów.

Zapis art. 90f wymienionej ustawy obliguje Radę Gminy do uchwalenia regulaminu udzielania pomocy

materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa się w szczególności sposób ustalania wysokości

stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności,

o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy, formy, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz tryb i

sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Zmiana dotychczasowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Żnin wynika ze zmiany jednostki organizacyjnej przyjmującej wnioski i

wydającej decyzje w sprawie przyznania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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