Uchwała Nr XLIV/486/2005
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 listopada 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym uczniom zamieszkałym
na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski.

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr.94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 167, poz. 1400)
oraz art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 558 i Nr 162, poz.
1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 ) Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r.
Nr 17, poz. 141);
2) uczniach – należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków, którym przysługuje
pomoc materialna, wymienionych w art. 90b ust. 3 i ust. 4 pkt 1 ustawy,
3) słuchaczach – należy przez to rozumieć słuchaczy, którym przysługuje pomoc materialna,
wymienionych w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 ustawy,
4) szkołach – należy przez to rozumieć szkoły, kolegia, ośrodki, do których uczęszczają
uczniowie lub słuchacze.
§ 2. Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym przeznacza
się środki zapisane corocznie w budżecie gminy z zastrzeżeniem, że :
1) na stypendia szkolne przeznacza się 95% zapisanej kwoty,
2) na zasiłki szkolne przeznacza się do 5% zapisanej kwoty .
§ 3. Stypendium szkolne przyznaje się na dany rok szkolny, w tym:
1) dla ucznia - za okres nie dłuższy niż od 1 września do 30 czerwca następnego roku;
2) dla słuchacza - za okres nie dłuższy niż od 1 października do 30 czerwca następnego
roku.
§ 4. Osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium szkolnego dla ucznia lub słuchacza
powinna złożyć wniosek według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, wraz
z dokumentami wskazanymi we wzorze w terminach określonych w art. 90n ust. 6 ustawy.
§ 5. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego powinien być złożony w:
1) szkole, gdy wniosek dotyczy ucznia szkoły, dla której organem prowadzącym jest
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski,

2) w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim
– poprzez Biuro Obsługi Interesanta - w pozostałych przypadkach.
§ 6. Skompletowany wniosek wraz z oceną merytoryczną dokonaną przez dyrektora
szkoły zostaje przekazany do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
w Ostrowcu Świętokrzyskim w ciągu 14 dni od upływu ostatecznego terminu składania
wniosków.
§ 7. Formalnej oceny wniosku złożonego w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych
Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim – poprzez Biuro Obsługi Interesanta , pod kątem
prawidłowości wypełnienia druku wniosku i kompletności załączników, dokonuje pracownik
tego Wydziału.
§ 8.1. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego powołuje Gminną Komisję
ds. Pomocy Materialnej w składzie:
1) Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego jako przewodniczący,
2) 2 pracowników Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego,
3) pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Komisja, o której mowa w ust. 1, dokonuje analizy sytuacji materialnej
i rodzinnej uczniów ubiegających się o stypendium szkolne oraz przedkłada Prezydentowi
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego listę uczniów, którym przysługuje stypendium oraz
proponowaną jego wysokość.
§ 9.1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium szkolnego
podejmuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego , bądź upoważniony przez niego
pracownik Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
2. Od decyzji Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przysługuje
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.
§ 10. Ilość przyznanych stypendiów szkolnych uzależniona jest od wysokości dotacji
celowej przyznanej Gminie Ostrowiec Świętokrzyski z budżetu państwa.
§ 11. Stypendium szkolne może być przyznane w jednej lub w kilku z form
wskazanych w art. 90 d ust.2 – 5 ustawy.
§ 12. 1. Wysokość stypendium szkolnego przysługującego uczniowi wynosi:
Wysokość dochodu na osobę w stosunku do kwoty
dochodu uprawniającej do ubiegania się o stypendium
określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64 poz. 593 z
późniejszymi zmianami)

Do 16% włącznie
Ponad 16% do 47% włącznie
Ponad 47% do 79% włącznie
Ponad 79% do 100% włącznie

Wysokość stypendium szkolnego w stosunku do kwoty
określonej w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U.
Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami)

200%
160%
120%
80%

2.Składane wnioski muszą zawierać wszystkie wymagane dokumenty pozwalające
dokładnie określić sytuację rodzinną i materialną wnioskodawcy, oraz podjąć decyzję

o wysokości stypendium. Osoba, która złoży w terminie wniosek niepełny, zostanie
zobowiązana do uzupełnienia braków w określonym terminie. W przypadku, gdy nie dokona
uzupełnienia braków, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.
3. Jeśli osoba ubiegająca się o stypendium otrzymująca pomoc społeczną nie
przedstawi zaświadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu
Świętokrzyskim, w którym zostanie określona wysokość otrzymywanego świadczenia,
a jedynie potwierdzony będzie fakt korzystania z takiej pomocy, przysługiwać jej będzie
świadczenie w wysokości 80% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi
zmianami).
§ 13. 1. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych nie
wystarczy na przyznanie tego świadczenia wszystkim osobom, które złożyły wnioski
i spełniają kryteria uprawniające do otrzymania stypendium w wysokości określonej w § 12
ust.1, stypendium szkolne będzie przyznawane w wysokości nie mniejszej niż 80% kwoty
określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
( Dz. U. z Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami) miesięcznie za okres od jednego do
dziesięciu miesięcy w przypadku uczniów, lub od jednego do dziewięciu miesięcy
w przypadku słuchaczy kolegiów w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo,
w zależności od rzeczywistych potrzeb edukacyjnych ucznia, z zastrzeżeniem, że w pierwszej
kolejności świadczenie będzie przyznawane uczniom lub słuchaczom pochodzącym z rodzin
o najniższych dochodach.
2. W przypadku równych dochodów o pierwszeństwie w uzyskaniu stypendium decyduje
Komisja o której mowa w § 8 ust.1
.
§ 14. 1. Stypendium szkolne wypłacane jest po przedłożeniu imiennego rachunku lub
rachunków potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne określone w art.90d
ust. 2 – 4 ustawy w terminach:
1) do dnia 15 grudnia – za okres od 1 września do 31 grudnia
2) do dnia 15 czerwca – za okres od 1 stycznia do 30 czerwca
2. Terminy wskazane w ust. 1 mogą ulec przesunięciu w przypadku nie
otrzymania dotacji w terminie umożliwiającym ich dotrzymanie.
3. Stypendium szkolne jest wypłacane rodzicom ucznia, prawnym opiekunom
ucznia lub pełnoletniemu uczniowi albo słuchaczowi w następujący sposób:
1)
w szkole - dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Ostrowiec
Świętokrzyski;
2)
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę lub w
kasie Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – w pozostałych przypadkach
§ 15. Zasiłek szkolny przysługuje uczniom lub słuchaczom znajdującym się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
§ 16. Osoba ubiegająca się o przyznanie zasiłku szkolnego dla ucznia lub słuchacza
powinna złożyć wniosek w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego poprzez Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta.
§ 17. Zasiłek szkolny przyznaje się w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego,
które nie może przekroczyć pięciokrotności kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt.2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. ( Dz.U. Nr 228, poz. 2255
z późniejszymi zmianami).
§ 18. 1. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego rozpatruje komisja, o której mowa
w § 8 ust.1 niniejszego regulaminu.
2. Komisja proponuje wysokość zasiłku szkolnego w zależności od sytuacji

materialnej, w której znalazł się uczeń lub słuchacz.
3. Komisja rozpatruje wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego wg potrzeb, nie rzadziej
niż jeden raz na trzy miesiące.
§ 19.1. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania zasiłku szkolnego dla ucznia
lub słuchacza podejmuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego lub upoważniony
przez niego pracownik Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
2. Od decyzji Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przysługuje
odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach.
§ 20. Rodzice ucznia lub słuchacza otrzymującego stypendium szkolne, pełnoletni
uczeń lub słuchacz a także dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium szkolnego.
§ 21. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do podjęcia
działań zmierzających do podpisania przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski porozumienia
z Powiatem Ostrowieckim w sprawie wypłacania przez Powiat Ostrowiecki stypendiów dla
uczniów szkół, dla których Powiat jest organem prowadzącym.
§ 22. Wykonanie
Świętokrzyskiego.

uchwały

powierza

się

Prezydentowi

Miasta

Ostrowca

§ 23 Traci moc Uchwała Nr XXXI/361/2005 Rady Miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ostrowiec
Świętokrzyski ( Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6 czerwca
2005 roku, Nr119, poz.1490).
§ 24. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.
2. Uchwała podlega także podaniu do publicznej wiadomości na tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miasta , w szkołach znajdujących się na terenie miasta Ostrowca
Świętokrzyskiego oraz w prasie lokalnej.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

Załącznik do Uchwały Nr XLIV/486/2005
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 15 listopada 2005 r.

Wniosek do Prezydenta Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłku szkolnego dla ucznia
zamieszkałego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

1)

Wnioskodawca
2)
:...................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy)
DANE DOTYCZĄCE UCZNIA:

I.

1)

Dane osobowe ucznia

Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenie
PESEL

1)

Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów

Imię i nazwisko ojca
PESEL ojca
Imię i nazwisko matki
PESEL matki
1..1
ulica

Miejsce zamieszkania

kod pocztowy
numer telefonu

-

miejscowość

2 Adres stałego zameldowania
ulica
kod pocztowy

2..1.1.1

-

Informacja o szkole 3)

Nazwa szkoły / Typ szkoły
Adres szkoły
W roku szkolnym 200.../200...
jest uczniem klasy / semestru
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miejscowość

II.

UZASADNIENIE WNIOSKU

1. Pożądana forma stypendium szkolnego ( Proszę dokonać wyboru pożądanej formy
wstawiając znak X do odpowiedniego okienka ):
- zakup podręczników szkolnych
-

zakup lektur, słowników itp.

-

zakup wyposażenia szkolnego

-

zakup pomocy edukacyjnych

-

pokrycie kosztów udziału
w zajęciach edukacyjnych

-

pokrycie kosztów związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania

- pokrycie innych wydatków edukacyjnych:
............................................................................
............................................................................
............................................................................
(należy podać jakich)

2. Sytuacja rodzinna ucznia ( uwzględnić wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące)
Lp.

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Miejsce pracy nauki

Stopień
pokrewieństwa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3. Kwota miesięcznego dochodu ( netto ) 4) rodziny uzyskanego w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
3.1. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu ( netto ) rodziny uzyskanego
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku :
1) wynagrodzenie ze stosunku pracy (netto)
..........................zł
2) działalność gospodarcza wykonywana
osobiście na zasadach :
a)
ogólnych
......................... zł
b)
ryczałtu ewidencjonowanego
......................... zł
3) dochody z gospodarstwa rolnego(5)
......................... zł
4) emerytura/ renta/ renta strukturalna/
renta socjalna (netto )
......................... zł
5) świadczenie rehabilitacyjne
......................... zł
6) świadczenia rodzinne:
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a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku
rodzinnego
........................ zł
b) zasiłek pielęgnacyjny
........................ zł
c) świadczenie pielęgnacyjne
7) zasiłek dla bezrobotnych
8) zasiłki z pomocy społecznej
9) alimenty
10) dodatek mieszkaniowy
11) inne dochody
Łącznie

........................ zł
........................ zł
........................ zł
........................ zł
........................ zł
........................ zł
......................... zł,

Wyżej wymienione dochody należy potwierdzić zaświadczeniami o ich wysokości:
zaświadczeniami z ZUS o wysokości netto renty lub emerytury, zaświadczeniami wydanymi
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

3. 2. Wydatki rodziny: alimenty świadczone na rzecz innych osób w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku wyniosły ......................... zł. ..... gr.
Wyżej wymienione wydatki należy potwierdzić wyrokiem sądu lub zaświadczeniem.

3.3. Dochód miesięczny 6) na 1 osobę w rodzinie wyniósł ................................. zł.
(Od sumy dochodów należy odjąć sumę wydatków i wynik podzielić przez liczbę osób
wymienionych w II. pkt 2.)

4. Opis trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę
w rodzinie lub będącej następstwem zdarzenia losowego ( wskazać w zależności od rodzaju
oczekiwanej pomocy w szczególności, czy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
alkoholizm, narkomania oraz czy rodzina jest niepełna lub jakie zdarzenie losowe miało miejsce i jaka w jego wyniku
jest sytuacja materialna wnioskodawcy)
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

III. INFORMACJA O INNYCH STYPENDIACH O CHARAKTERZE SOCJALNYM ZE
ŚRODKÓW PUBLICZNYCH POBIERANYCH W ROKU SZKOLNYM 20..... / 20.....
PRZEZ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE
Rodzaj stypendium socjalnego
otrzymywanego w roku szkolnym
20...../20.......
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Stypendium zostało przyznane na
okres:

Łączna kwota przyznanego stypendium
w roku szkolnym 20...../20.... wyniesie:

IV. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku przez Urząd Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego dla potrzeb stypendium szkolnego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.)
V. Zapoznałem/am się z warunkami uprawniającymi do korzystania ze stypendium/zasiłku szkolnego.
VI. Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Prezydenta Miasta Ostrowca Św. o zmianie
lub ustaniu przyczyn będących podstawą przyznania stypendium szkolnego, a także o fakcie
zaprzestaniu nauki przez ucznia.

VII. Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego
oświadczam, że dane są zgodne ze stanem faktycznym

Ostrowiec Świętokrzyski, ........................... 20.... r. ..............................................................
(podpis rodzica/ prawnego opiekuna

(7)

Do wniosku załączam ( proszę wymienić załączniki) :
1) ...........................................................................................................................,
2) ...........................................................................................................................,
3) ...........................................................................................................................,
4) ...........................................................................................................................,
5) ...........................................................................................................................,
6) ...........................................................................................................................,
7) ...........................................................................................................................,

VIII. OPINIA DYREKTORA SZKOŁY (m.in. o zakresie proponowanej
formy pomocy).
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Ostrowiec Świętokrzyski , ........................... 20..... r.

..............................................
(podpis dyrektora szkoły
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OBJAŚNIENIE
1) Przez ucznia należy rozumieć także słuchacza kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych,
kolegium pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku
życia. ( Art. 90b. ust. 3. – 4. ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 281 z 2004 r., poz. 2781 ))
2) Wniosek mogą złożyć:
-

rodzice ucznia,
prawni opiekunowie,
pełnoletni uczeń,
dyrektor szkoły

( Art. 90n. ust. 2. ustawy o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 281 z 2004 r., poz. 2781 ))
3) Przez szkołę należy rozumieć również Kolegium Nauczycielskie, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Kolegium
Pracowników Służb Społecznych.
4) Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów 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, pomniejszoną o:
miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w
przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w
odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.( Art. 8. ust. 3.ustawy o pomocy społecznej
( Dz. U. Nr 64 z 2004 r., poz.593 z późń. zm. ))
5) przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 194 zł.
6) Dochód umożliwiający ubieganie się o stypendium szkolne jest to miesięczny dochód rodziny w miesiącu
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczający w przeliczeniu na osobę kwoty 316,00 zł. (netto). (Art. 8. ust.
1. pkt 2. ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64 z 2004 r., poz.593 z późń. zm. ))
7) W przypadku osoby niepełnoletniej podpisuje jeden z rodziców lub prawny opiekun dziecka, a w przypadku osoby
pełnoletniej osoba ubiegająca się o stypendium.
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Ostrowiec Św.,.................................

......................................................
......................................................

Zwracam się z prośbą

o przekazanie stypendium szkolnego na konto bankowe

którego jestem właścicielem.
Nazwa banku...........................................................................................................
Numer konta:
_

_

_

_

_

Podpis ................................................
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