
UCHWAŁA NR XXI/262/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 27 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Sandomierza, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 

§ 3.  

Traci moc Uchwała Nr XI/87/2007 Rady Miasta  Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie 
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Sandomierza, ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr LXIII/824/2018 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/87/2007 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 4 lipca 2007 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady   
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Sandomierza. 
 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Sandomierza.  

2. Regulamin określa rodzaje świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uprawnionych 

do uzyskania pomocy, wysokości i formy pomocy oraz tryb, sposób i warunki przyznawania 

świadczeń.  

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne, 

2) zasiłek szkolny. 

 

Rozdział 2 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

 

§ 2 

1. Uczeń otrzymuje stypendium szkolne przy uwzględnieniu okoliczności wskazanych art. 90 d ust. 1 

ustawy o systemie oświaty w wysokości: 

1) od 80% do 100% kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy osiągnięciu dochodu w wysokości 

powyżej 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego; 

2) od 101% do 200% kwoty zasiłku rodzinnego, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy osiągnięciu dochodu w wysokości do 

50% kwoty kryterium dochodowego. 

2. Kwota stypendium szkolnego może zostać zwiększona do 200% kwoty zasiłku rodzinnego 

w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności ucznia lub innych 

występujących okoliczności. 

3. Warunkiem ubiegania się o zwiększenie stypendium szkolnego z tytułu niepełnosprawności jest 

dostarczenie orzeczenia wydanego przez właściwy organ ustalający stopień niepełnosprawności, 

a w przypadku występowania innych okoliczności, potwierdzenie ich stosownymi zaświadczeniami. 

 

Rozdział 3 

Formy udzielania stypendium szkolnego 

 

§ 3 

1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniowi w formie:  

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności 

udziału w: 
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a) wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, 

zajęciach logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków 

edukacyjnych bądź z opinii lub  orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej,  

b) innych  przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę jak wyjścia (wyjazdy) do kina, 

teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia edukacyjne itp.,  

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 

realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, 

komputerowych, sportowych, zajęć na basenie i innych,  

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:  

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych 

do realizacji procesu dydaktycznego, multimedialnych programów edukacyjnych,  

b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych,  

c) stroju sportowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę, w tym stroju 

wymaganego podczas uroczystości szkolnych, sprawdzianów i egzaminów itp.  

d) innych pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,  

4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania w odniesieniu do słuchacza  kolegium, a także ucznia szkoły 

ponadgimnazjalnej, a w szczególności:  

a) zakwaterowania w bursie, internacie, domu studenta lub na stancji,  

b) transportu środkami komunikacji zbiorowej,  

c) opłat za posiłki w stołówce,  

d) innych dodatkowych opłat i wydatków wymaganych obligatoryjnie przez szkołę,  

5) świadczenia pieniężnego, jeżeli Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu uzna, 

biorąc pod  uwag  uzasadnienie wnioskodawcy, że  udzielenie  stypendium w formach, o których 

mowa w pkt. 1 - 3, a w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej także w formie, o  której 

mowa  w pkt. 4, nie jest możliwe,  

6) świadczenia pieniężnego, jeżeli Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu uzna, 

biorąc pod uwag uzasadnienie wnioskodawcy, że w przypadku ucznia będącego słuchaczem 

kolegium forma, o której mowa w pkt. 1 - 4, nie jest celowa.  

 

§ 4 

Stypendium będzie przekazywane w następujący sposób: 

1) stypendium  przyznawane w formie, o której w § 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 – przelewem na rachunek 

bankowy instytucji prowadzącej zajęcia edukacyjne lub szkoły organizującej przedsięwzięcie 

edukacyjne bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły, do której  uczęszcza uczeń,  

2) stypendium przyznane w formie, o której mowa w §3 ust.1 pkt. 3 – poprzez dokonanie zakupu 

lub częściową (całkowitą) refundacją kosztów poniesionych przez ucznia na  podstawie 

przedłożonych przez niego faktur (rachunków), 

3) stypendium przyznane w formie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 - za pośrednictwem szkoły, 

do której uczeń uczęszcza poprzez częściowy (całkowity) zwrot poniesionych przez ucznia 

wydatków  na podstawie przedłożonych przez niego faktur (rachunków, biletów itp.), 

4) stypendium przyznane w formie, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 i 6 – na podstawie listy wypłat 

w kasie Banku Spółdzielczego w Sandomierzu przy ul. Słowackiego 37 ”b” za okazaniem 

dowodu osobistego lub przelewem na konto osobiste: 

a) rodzica uprawnionego do pobierania zasiłku rodzinnego w ramach świadczeń rodzinnych, 

b) pełnoletniego ucznia.  

 

Rozdział 4 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

 

§ 5 

1. O stypendium może ubiegać się uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) zamieszkuje na terenie Sandomierza, 

2) rozpoczyna lub kontynuuje naukę w szkole,  
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3) nie zostało wszczęte postępowanie o nie realizowanie obowiązku szkolnego, bądź obowiązku 

nauki,  

4) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego,  

5) w rodzinie występują okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 1.  

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, o których mowa w ust. 1, jest większa niż 

liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie 

pochodzący z rodzin o najniższych dochodach.  

3. W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja materialna rodziny uległa pogorszeniu stypendium 

szkolne ustala się na podstawie nowych okoliczności, począwszy od miesiąca, w którym złożono 

nowy wniosek, bez wyrównania.  

 

§ 6 

1. Osoba ubiegająca się o stypendium składa wniosek o przyznanie stypendium w sekretariacie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu ul. J. Słowackiego 17a, w terminach określonych 

w ustawie o systemie oświaty. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, pozostaje bez rozpatrzenia gdy:  

1) został złożony po ustawowym terminie,  

2) nie zawiera kompletu dokumentów, o których mowa w  ust. 1 i mimo wezwania nie uzupełniono 

braków.  

 

Rozdział 5 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

 

§7 

1. Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku w Sekretariacie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Sandomierzu przy ul. J. Słowackiego 17a wraz z udokumentowaniem okoliczności 

zdarzenia losowego opisanego we wniosku w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia 

zdarzenia losowego. 

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

3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku bierze się pod uwagę skutki zdarzenia losowego i sytuację 

materialną rodziny ucznia. 

 

Rozdział 6 

Tryb i sposób przyznawania  świadczeń pomocy materialnej  o  charakterze  socjalnym. 

 

§8 

1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje upoważniony 

do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym Dyrektor Ośrodka Pomocy społecznej w Sandomierzu w drodze 

decyzji administracyjnych.  

2. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym Dyrektor 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu powołuje komisję stypendialną. 

3.  Skład komisji stypendialnej i tryb pracy komisji stypendialnej określa Dyrektor Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Sandomierzu w drodze odrębnego zarządzenia.  

 

§ 9 

Ostatnie stypendium przysługuje za miesiąc, w którym uczeń ukończył naukę.  
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UZASADNIENIE

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym
gminy. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej
ucznia.

Przekazanie zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej uczniom i słuchaczom zamieszkałym
na terenie gminy Sandomierz Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sandomierzu wymaga ustalenia
nowego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Sandomierza.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Id: 4C50F173-6B1F-4E69-9814-03E86F28B87A. Uchwalony Strona 1




