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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII177//08 
Rady Miejskiej w Sułkowicach 

z dnia 28 sierpnia 2008 r. 
 

 
 

REGULAMIN 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  

zamieszkałych na terenie Gminy Sułkowice  
 

I.  Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 
 

1. Stypendia przyznaje się w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji 
i umożliwienia pokonywania barier dostępu do nauki, wynikających z trudnej sytuacji 
materialnej ucznia.  

2. Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych, które gmina otrzymuje 
w formie dotacji celowej z budżetu państwa. 

3. Warunkiem  wypłacenia  stypendium jest otrzymanie przez Gminę Sułkowice 
środków na ten cel. 

4. Ze środków przeznaczonych na pomoc materialną o charakterze socjalnym tworzy się 
rezerwę w wysokości 10 % z przeznaczeniem na zasiłki szkolne i stypendia. 

 
 

II. Rodzaje świadczeń socjalnych oraz uprawnieni do korzystania z nich 
 

§ 2. 
 

1. Uczeń zamieszkały na terenie Gminy Sułkowice może ubiegać się o pomoc materialną 
ze  środków  funduszu pomocy materialnej dla uczniów w  formie: 

a) stypendium szkolnego 
b) zasiłku szkolnego. 

 
§ 3.  

 
Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są: 

1.  Uczniowie szkół publicznych i  niepublicznych    o uprawnieniach szkół  publicznych  
dla  młodzieży i dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników  służb 
społecznych – do czasu  ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak 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 upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio  obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki . 

3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia  realizacji obowiązku nauki. 
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4. Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 
języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak  niż do 
ukończenia 24 roku życia. 

 
§ 4. 

 
1.  Stypendium szkolne może otrzymać uczeń  znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności 
gdy w rodzinie 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. 

 
2. 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 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 
poz. 593 z późn. zmianami) . 

3. 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 z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z późn. 
zmianami), z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń  pomocy materialnej, 
o których mowa w art. 90 c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. 

 
§ 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  
w okresie  roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty , o której mowa  w art. 6 ust.2 
pkt 2  ustawy  z dnia 28 listopada  2003r. o świadczeniach  rodzinnych (tj. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 139, poz.992),  a w przypadku  słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków  obcych  i kolegiów  pracowników  służb 
społecznych- osiemnastokrotności kwoty, o której mowa  w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach  rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r.  Nr  139, 
poz. 992 z późniejszymi zmianami).  

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

 
§ 6. 

 
1.  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi   znajdującemu się przejściowo 

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 

wydatków związanych z procesem edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, 
niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. 

3. 3.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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4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

 
 

III. Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
 

§ 7. 
 

1. Formami  stypendium  szkolnego są: 
a) całkowite lub częściowe pokrycie 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, 

b) pomoc rzeczowa o charakterze  edukacyjnym, w tym w szczególności  zakup 
podręczników i innych  pomocy naukowych, 

c) całkowite lub częściowe  pokrycie  kosztów związanych  z pobieraniem nauki 
poza miejscem zamieszkania  uczniów szkół ponadgimnazjalnych  oraz 
słuchaczy  kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków  
obcych i kolegiów  pracowników służb społecznych. 

d) świadczenia pieniężne,  jeżeli Burmistrz uzna, że udzielenie stypendium 
w formach, o  których mowa  w pkt a  i  pkt b, a w przypadku uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w pkt c, nie jest możliwe, 
natomiast w przypadku  słuchaczy  kolegiów, o których  mowa w pkt c, 
udzielenie stypendium w formach o których mowa w pkt a-c  jest niecelowe. 

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

 
IV. Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym. 
 

§  8. 
 

1. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze  socjalnym przyznaje w drodze 
decyzji administracyjnej  Burmistrz   lub  Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej  po 
uprzednim upoważnieniu dokonanym w formie  uchwały przez Radę Miejską 
w Sułkowicach. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o Burmistrzu, w zakresie przyznawania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym, należy przez to rozumieć Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej działającego na podstawie upoważnienia, o którym 
mowa w ust. 1. 

§ 9. 
 

1. Świadczenia  pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane są na 
wniosek: 

a) rodziców albo pełnoletniego ucznia,  
b) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego 

kolegium języków  obcych,  kolegium pracowników służb społecznych lub 
ośrodka  o którym mowa  w § 3 pkt.2 
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2. Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze  socjalnym i załączniki do 
wniosku  nie podlegają  opłacie skarbowej. 

3. Świadczenia pomocy materialnej  o charakterze  socjalnym mogą  być również 
przyznawane  z urzędu. 

 
§ 10. 

 
1. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza się  zaświadczenia o wysokości  

dochodów wszystkich osób wspólnie zamieszkałych i gospodarujących, 
a w przypadku  ubiegania się o stypendium szkolne przez ucznia, którego rodzina 
korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej , zamiast zaświadczenia 
o wysokości dochodów  przedkłada się  zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń  
pieniężnych z pomocy społecznej w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania 
wniosku. 

 
§ 11. 

 
1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Sułkowicach od dnia 1 do 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. 

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może 
być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.1 

3.  Wniosek o zasiłek szkolny można składać w  Ośrodku Pomocy Społecznej   
w terminie  nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia  zdarzenia uzasadniającego 
przyznanie tego zasiłku. 

 
§ 12. 

 
1. Rodzice  ucznia lub pełnoletni uczeń  otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani 

niezwłocznie powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej  o ustaniu przyczyn, które 
stanowiły  podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

2. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium 
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków  obcych, kolegium 
pracowników służb społecznych lub ośrodka o którym  mowa w § 3 pkt 2, 
w przypadku gdy dyrektor poweźmie  informacje o ustaniu przyczyn, które stanowiły 
podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

3. Stypendium szkolne wstrzymuje się  albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które 
stanowiły podstawę przyznawania stypendium szkolnego.  

4. Należności 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 części  stanowiłoby  dla osoby 
zobowiązanej nadmierne  obciążenie bądź  niweczyłoby  skutki udzielonej pomocy,  
Burmistrz   może  odstąpić od żądania  zwrotu należności. 
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§ 13. 
 

Od decyzji o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy 
przyznania pomocy oraz  wstrzymania i cofnięcia  pomocy służy odwołanie. Organem 
odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie. 
 

 
V. Sposób ustalenia wysokości pomocy materialnej dla uczniów oraz okresy 

i formy płatności 
 

§ 14. 
  

1. 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  (tj. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, 
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 cyt. wyżej ustawy. 

 
2. 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 . 
 

3. Burmistrz ustala wysokość pomocy materialnej w granicach określonych w pkt. 1 i 2 
w każdej sprawie indywidualnie, kierując się sytuacją dochodową ucznia i jego 
rodziny ustaloną zgodnie  z § 14 ust.1, innymi okolicznościami, o których mowa  
w § 4,  

 
4. W przypadku, gdy wysokość środków zabezpieczona w budżecie na pomoc 

materialną nie będzie zaspokajała wszystkich potrzeb, przyjmuje się, że 
pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najniższych dochodach 
w rodzinie z zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w rodzinie nie wyższym 
niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń pomocy społecznej.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust.4 , wysokość stypendium szkolnego ustala się 
w następujący sposób: 

1) jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% kwoty kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się  
w  wysokości miesięcznej do 200% kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt. 2 
ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

2) jeżeli dochód na osobę w rodzinie przekracza 50% kwoty kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie, stypendium szkolne ustala się  
w  wysokości miesięcznej do150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 
ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

6. Ewentualną kwotę pozostałą po dokonaniu podziału środków, według kryteriów 
ustalonych w ust. 5, Burmistrz może rozdysponować, dokonując podziału pomiędzy 
uprawnionych, spełniających kryteria, o których mowa w ust. 5.   

 
 
 
 
 

§ 15. 
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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. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub 
jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie 
może przekraczać łącznie  dziesięciokrotności miesięcznego stypendium szkolnego 
w pełnej wysokości, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów  języków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych – dziewięciokrotności miesięcznego  stypendium  szkolnego w  pełnej 
wysokości. 

 
§ 16. 

 
Świadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

wypłacane są w kasie  Ośrodka Pomocy Społecznej  lub przelewem na rachunek 
oszczędnościowo- rozliczeniowy. 
 
 

VI. Przepisy końcowe 
 

§ 17. 
 

1. Świadczeń pomocy materialnej nie przyznaje się wstecz, z wyjątkiem zmiany 
rozstrzygnięcia  organu  przyznającego świadczenia  przez organ odwoławczy. 

2. Przyznane  uczniowi świadczenia pomocy materialnej określone w §  7 zostają 
zawieszone z dniem wydania przez dyrektora szkoły (kolegium) decyzji o skreśleniu  
z listy uczniów (słuchaczy): 

a) uczeń (słuchacz) traci prawo do zawieszonych świadczeń  pomocy materialnej 
z dniem uprawomocnienia się decyzji o skreśleniu w trybie przewidzianym 
przez statut szkoły (regulamin kolegium), 

b) jeżeli decyzja o skreśleniu zostaje uchylona, zawieszone świadczenia zostają 
wypłacone w najbliższym terminie wypłat dla uczniów. 

3. W okresie zawieszenia świadczeń, nie rozpatruje się wniosków uczniów (słuchaczy) 
o przyznanie innych świadczeń pomocy materialnej. 

 
§ 18. 

 
Regulamin wchodzi w życie  z dniem 1 września 2008 r. i  podlega ogłoszeniu  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
 


