
Zał�cznik Nr l 
do Uchwały Nr XXIII /199/2005 

Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 15 marca 2005 roku 

REGULAMIN 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Miasta Sandomierza. 

§ 1. 

Uczniowie zamieszkali na terenie Miasta Sandomierza, z wyj�tkiem zamieszkałych w 
internatach i na stancjach, maj� prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym ze 
�rodków przeznaczonych na ten cel w bud�ecie miasta. Pomoc materialna o charakterze 
socjalnym udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia ró�nic w dost�pie do edukacji, 
umo�liwienia pokonywania barier dost�pu do edukacji wynikaj�cych z trudnej sytuacji 
materialnej ucznia, a tak�e wspierania edukacji uczniów zdolnych. 

§ 2. 

1. �wiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mog� by� udzielane jako:    
-  stypendium szkolne,  
-  zasiłek szkolny. 

§ 3. 

Stypendium szkolne przysługuje: 
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 

młodzie�y i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów j�zyków obcych i kolegiów pracowników słu�b 
społecznych - do czasu uko�czenia kształcenia, nie dłu�ej jednak ni� do uko�czenia 
24 roku �ycia. 

2. Wychowankom publicznych i niepublicznych o�rodków umo�liwiaj�cych dzieciom 
i młodzie�y, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie o�wiaty, a tak�e 
dzieciom i młodzie�y upo�ledzonym umysłowo ze sprz��onymi 
niepełnosprawno�ciami, realizacj� odpowiednio obowi�zku szkolnego i obowi�zku 
nauki - do czasu uko�czenia realizacji obowi�zku nauki. 



3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadaj�cych uprawnie� szkół publicznych dla 
młodzie�y i dla dorosłych - do czasu uko�czenia realizacji obowi�zku nauki. 

4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 
j�zyków obcych – do czasu uko�czenia kształcenia, nie dłu�ej jednak ni� do 
uko�czenia  24   roku  �ycia,   którzy  znale�li   si�   w  trudnej   sytuacji   materialnej, 
wynikaj�cej z niskich dochodów na osob� w rodzinie, w szczególno�ci gdy w rodzinie 
tej  wyst�puje: bezrobocie, niepełnosprawno��, ci��ka lub długotrwała choroba, 
wielodzietno��, brak umiej�tno�ci wypełniania funkcji opieku�czo 
wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a tak�e gdy rodzina jest niepełna lub 
wyst�piło zdarzenie losowe. 

5. Stypendium    szkolne   mo�e   otrzyma�   ucze�   znajduj�cy   si�   w trudnej   sytuacji 
materialnej, wynikaj�cej z niskich dochodów na osob� w rodzinie, w szczególno�ci 
wtedy, gdy   w   rodzinie   wyst�puje:   bezrobocie,   niepełnosprawno��,   ci��ka b�d� 
długotrwała    choroba,     wielodzietno��,    brak    umiej�tno�ci   wypełniania   funkcji 
opieku�czo - wychowawczych,   alkoholizm,   narkomania,   a   tak�e gdy rodzina jest 
niepełna lub wyst�piło zdarzenie losowe. 

6. Stypendium      szkolne      nie     przysługuje      uczniowi,     który     otrzymuje    inne 
stypendium   o charakterze socjalnym ze �rodków publicznych, z zastrze�eniem ust. 7. 

7. Ucze�,   który   otrzymuje   inne   stypendium   o   charakterze   socjalnym ze �rodków 
publicznych, mo�e otrzyma� stypendium szkolne w wysoko�ci, która ł�cznie z innym 
stypendium o charakterze socjalnym ze �rodków publicznych nie przekracza w danym 
roku szkolnym kwoty 1120 zł., a w przypadku słuchaczy kolegiów   nauczycielskich, 
nauczycielskich    kolegiów   j�zyków    obcych    i    kolegiów    pracowników    słu�b 
społecznych kwoty 1008 zł. 

 
8. Ucze�      mo�e        korzysta�       jednocze�nie      z      pomocy      o      charakterze 

socjalnym i motywacyjnym. 
9. Miesi�czna  wysoko��  dochodu  w  rodzinie  ucznia,   słuchacza  lub  wychowanka 

uprawniaj�ca do ubiegania si� o stypendium szkolne nie mo�e by� wi�ksza ni� 316 zł. 
10. Miesi�czna wysoko�� dochodu jest ustalana na zasadach okre�lonych w art. 8 ust.3 - 

13 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, 
Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703). Do dochodu nie wlicza si� �wiadcze� pomocy 
materialnej      o     charakterze     motywacyjnym.     Dochody     członków     rodziny 
zamieszkuj�cych we wspólnym gospodarstwie dokumentowane s� za�wiadczeniami 
z zakładów pracy, odcinkami rent i o�wiadczeniami. Osoby korzystaj�ce z pomocy 
OPS nie zał�czaj� do wniosku za�wiadczenia o dochodach. 

11. Fakt   wyst�powania   bezrobocia   w   rodzinie   ucznia   ubiegaj�cego   si�   o   pomoc 
materialn� dokumentowany jest za�wiadczeniem z Powiatowego Urz�du Pracy. 

12. Niepełnosprawno��,     ci��ka     lub     długotrwała     choroba     dokumentowane     s� 
za�wiadczeniami lekarskimi. 

13. Brak  umiej�tno�ci   wypełniania  funkcji  opieku�czo-wychowawczych  wymaga 
potwierdzenia. Dokonuje tego dyrektor szkoły. 

14. Wyst�powanie   alkoholizmu   lub narkomanii   w   rodzinie   ucznia   ubiegaj�cego si� 
o    pomoc     materialn�    potwierdzone    jest   przez    Komisj�    Przeciwdziałania 
Alkoholizmowi. 
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15. Zdarzenie losowe, rozumiane jako zdarzenie skutkuj�ce uszczerbkiem zdrowia b�d� 
mienia członków rodziny ucznia wyst�puj�cego o pomoc materialn�, dokumentowane 
jest przez instytucj� do tego upowa�nion� ( np. po�ary, huragany i inne działania 
przyrody - przez Powiatow� Komend� Stra�y Po�arnych, kradzie�e - przez Policj� 
Pa�stwow�, powa�ne i nagłe zachorowania - przez lekarza lub szpital). 

§ 4. 

Sposób ustalenia wysoko�ci stypendium. 
1. Wysoko�� kwot stypendium szkolnego poszczególnym uczniom proponuje komisja 

stypendialna uwzgl�dniaj�c informacje zawarte we wniosku oraz zasady: 
1) ucze�, w rodzinie którego dochód na członka rodziny wynosi od O do 180 zł. mo�e 

otrzyma� stypendium szkolne w wysoko�ci od 61 zł. do 80 zł. miesi�cznie, 
2) ucze�, w rodzinie którego dochód na członka rodziny wynosi od 181 zł. do 252 zł. 

mo�e otrzyma� stypendium szkolne w wysoko�ci od 51 zł. do 60 zł. miesi�cznie, 
3) ucze�, w rodzinie którego dochód na członka rodziny wynosi miesi�cznie od 253 zł. 

do 316 zł. mo�e otrzyma� stypendium szkolne w wysoko�ci od 45 zł. do 50 zł. 
miesi�cznie, 

4) w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w art. 90d ust. l kwota stypendium 
wymieniona w ust. l niniejszej uchwały mo�e ulec powi�kszeniu o indywidualne 
uzupełnienie stypendium nie wi�ksze ni� 32 zł. miesi�cznie. 

 
2. W roku 2005 kwota wypłaconych stypendiów nie mo�e przekroczy� kwoty dotacji 

otrzymanej na ten cel z bud�etu pa�stwa. 
3. Stypendium zostanie przyznane przez Burmistrza Miasta Sandomierza po spełnieniu 

warunków przez ubiegaj�cego si� na okres od stycznia 2005 r. do czerwca 2005 r., 
a w latach nast�pnych na okres od wrze�nia do czerwca, dla słuchaczy kolegiów od 
pa�dziernika do czerwca. 

§ 5. 

Formy udzielania stypendium szkolnego. 
l.   Stypendium szkolne mo�e by� udzielone uczniom w formie: 
1) całkowitego lub cz��ciowego pokrycia kosztów udziału w zaj�ciach edukacyjnych, 

wykraczaj�cych      poza      zaj�cia      realizowane    w szkołach w      ramach    planu 
nauczania, a tak�e udziału w zaj�ciach edukacyjnych realizowanych poza   szkoł� 
(zaj�cia wyrównawcze,  j�zykowe,   muzyczne,   plastyczne   i inne); 
Burmistrz Miasta Sandomierza dokonuje przelewu przyznanych uczniowi �rodków na 
rzecz szkoły b�d� instytucji realizuj�cej zaj�cia dydaktyczne z uczniem, któremu 
zostało udzielone stypendium szkolne, 

2) pomocy  rzeczowej   o  charakterze  edukacyjnym,  w tym  w  szczególno�ci  zakup 
podr�czników i innych   pomocy dydaktycznych, artykułów szkolnych, kostiumów 
i obuwia gimnastycznego; realizacja pomocy odbywa si� przez dokonanie przelewu na 
rzecz instytucji, która dokonała sprzeda�y b�d� zwrot kosztów rachunku, 

3) całkowitego lub cz��ciowego pokrycie kosztów zwi�zanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j�zyków obcych i kolegiów pracowników 
słu�b społecznych, 
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4) �wiadczenia pieni��nego, je�eli Burmistrz Miasta Sandomierza uzna, �e 
udzielanie stypendium w formach, wymienionych wy�ej, nie jest mo�liwe, 

5) dopłata do �ywienia b�d� do�ywiania. 
2.   Stypendium szkolne o charakterze socjalnym mo�e by� przyznane w formie rzeczowej 

lub jako refundacja poniesionych wydatków. 4.   Stypendium szkolne mo�e by� 
udzielane w jednej lub kilku formach jednocze�nie. 

§ 6. 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego. 
1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urz�du. 
2. Wniosek mog� zło�y� rodzice ucznia ( prawni opiekunowie ), pełnoletni ucze� lub 

słuchacz , a tak�e dyrektor szkoły lub kolegium. 
3. Do rozpatrzenia wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

Burmistrz Miasta Sandomierza powołuje komisj� stypendialn�, której celem   jest 
przedstawienie propozycji w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych. 

4. Skład komisji stypendialnej, tryb jej pracy oraz szczegółowe zadania ustala Burmistrz 
Miasta Sandomierza w odr�bnym zarz�dzeniu. 

5. Decyzj�   administracyjn�  o   przyznaniu   b�d�   odmowie   przyznania    stypendium 
szkolnego podejmuje Burmistrz Miasta Sandomierza, po uprzednim zaopiniowaniu 
wniosku   wraz z dokumentami przez komisj� stypendialn�. Opinia komisji nie jest 
wi���ca   dla   Burmistrza    Miasta   Sandomierza. Od    decyzji    stronie   wnosz�cej 
przysługuje     odwołanie     do     samorz�dowego     kolegium     odwoławczego      za 
po�rednictwem Burmistrza Miasta Sandomierza. 

§7. 

Zasiłek szkolny. 
1. Zasiłek szkolny mo�e otrzyma� ucze�, który znalazł si� w trudnej sytuacji materialnej 

z powodu zdarzenia losowego. 
2. Wyst�puj�cy   o   zasiłek   szkolny powinien   przedstawi�   potwierdzenie   zaistnienia 

zdarzenia losowego, jak to okre�la § 4 ust. 11 niniejszego regulaminu. 
3. Zasiłek mo�e by� przyznany w formie: 
1) �wiadczenia     pieni��nego    na   pokrycie    wydatków   zwi�zanych    z    procesem 

edukacyjnym, 
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym; za pomoc o charakterze edukacyjnym 

uwa�a   si�   zakup   ubrania   do   szkoły,   przyborów szkolnych, podr�czników i in. 
wynikaj�cych ze specyfiki szkoły, do której ucz�szcza ucze�. 

 
4. O zasiłek szkolny dla ucznia wyst�puj� jego rodzice ( prawni opiekunowie ) lub ucze� 

pełnoletni, b�d� dyrektor szkoły lub kolegium. 
5. Maksymalna wysoko�� zasiłku szkolnego wynosi 280 zł. 
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