
UCHWAŁA NR XI/106/2015
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 23 czerwca 2015 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Swarzędz, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu Nr XLV/417/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie: 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Swarzędz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XI/106/2015

Rady Miejskiej w Swarzędzu

z dnia 23 czerwca 2015 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Swarzędz

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa:

1) formy stypendium szkolnego;

2) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.

§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia i zasiłki szkolne przyznawane są 
zamieszkałym na terenie Gminy Swarzędz uczniom szkół wymienionych w art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Rozdział 2.
Formy stypendium szkolnego

§ 3. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia 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, w tym w szczególności:

a) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach 
organizowanych przez szkołę;

b) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek niezbędnych do procesu edukacyjnego;

b) zakupu biletów miesięcznych komunikacji publicznej na dojazdy do szkoły lub zajęcia pozalekcyjne;

c) zakupu przyborów i pomocy szkolnych oraz odzieży i obuwia sportowego;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa 
w pkt. 1), 2) i 3), nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt. 3), jeżeli organ 
przyznający uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1), 2) i 3) nie jest celowe.

§ 4. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 3 pkt 1) a) i b) będzie realizowane poprzez 
zapłatę należności za udział w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek podmiotu organizującego te zajęcia 
albo poprzez przekazaną rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom częściową lub całkowitą 
refundację wydatków poniesionych tytułem udziału w zajęciach edukacyjnych, udokumentowanych przedłożonymi 
w oryginale imiennymi rachunkami lub fakturami.

2. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 3 pkt 2) a) i b) będzie realizowane poprzez 
zakup i przekazanie za pokwitowaniem rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom przedmiotów 
pomocy rzeczowej.
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3. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 3 pkt 3) będzie realizowane poprzez zapłatę 
należności za udział w zajęciach edukacyjnych przelewem na rachunek podmiotu organizującego te zajęcia lub 
przekazaną rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom częściową lub całkowitą refundację 
wydatków poniesionych tytułem zakupu biletów miesięcznych na dojazdy do szkoły lub kolegium położonych 
poza miejscem zamieszkania ucznia lub słuchacza lub poprzez częściową lub całkowitą refundację kosztów 
zamieszkania w miejscowości położenia szkoły lub kolegium. Wydatki muszą być udokumentowane 
przedłożonymi w oryginale biletami imiennymi rachunkami lub fakturami.

4. Refundacja, o której mowa w § 4 ust.1 – 3 będzie przekazywana za pisemną zgodą rodziców, opiekunów 
prawnych lub pełnoletnich uczniów w formie przelewu na podany numer rachunku bankowego lub w formie 
gotówkowej w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

5. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 3 pkt 4) będzie przekazywane rodzicom, 
opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom w formie gotówkowej w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu lub za pisemną zgodą w/w podmiotów w formie przelewu na podany numer rachunku bankowego.

Rozdział 3.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 5. 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 tej występuje:

1) bezrobocie,

2) niepełnosprawność,

3) ciężka lub długotrwała choroba,

4) wielodzietność,

5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

6) 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 przekraczać kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

3. Przy ustalaniu miesięcznego dochodu ucznia uprawnionego do przyznania stypendium szkolnego stosuje się 
przepisy art. 8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 
163 ze zm.).

§ 6. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może być niższa niż 80% 
i nie wyższa niż 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 114), stosownie do okoliczności przewidzianych w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty 
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§ 7. 1. Wysokość stypendium szkolnego oblicza się w oparciu o kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 
2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 114).

2. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, przy jednoczesnym wystąpieniu jednej 
z okoliczności związanych z sytuacją rodzinną wymienionych w art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty, ustala się wysokość stypendium szkolnego:

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 150 zł netto - 190% kwoty, o której mowa 
w ust. 1;

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 150,01 zł do 300 zł netto - 145% kwoty, 
o której mowa w ust. 1;

3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 300,01 zł netto do wysokości kwoty, 
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) - 85% kwoty, o której mowa w ust. 1.

3. Kwota stypendium ustalona według zasad określonych w ust. 2 jest zaokrąglana do pełnych złotych w górę.
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4. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych nie wystarcza na przyznanie tego 
świadczenia wszystkim osobom, które złożyły wniosek i spełniają kryteria uprawiające do otrzymania stypendium 
na zasadach określonych w ust. 2 stypendium szkolne przyznaje się w równej kwocie, nie niższej niż 80% kwoty, 
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 114).

§ 8. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

2. Jeżeli forma stypendium tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż 
miesięczne lub jednorazowo, z tym, że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może 
przekroczyć łącznie wielkości określonych w art. 90 d ust. 11 ustawy o systemie oświaty (tekst jedn. 
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 9. 1. Stypendium szkolne przyznaje się 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. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium szkolnego jest:

1) złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu

2) dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń albo oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego 
gospodarstwa domowego, zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku o przyznanie stypendium 
szkolnego.

3. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu przedkłada się 
zaświadczenia lub oświadczenia złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

4. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Swarzędzu 
w terminie od dnia 15 sierpnia do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów 
w terminie od dnia 15 sierpnia do 15 października danego roku szkolnego.

5. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie 
terminu, o którym mowa w ust. 4

6. Stypendium szkolne może być przyznane również z urzędu.

§ 10. 1. Stypendium szkolne przewidziane w § 3 pkt 1 - 3 będzie wypłacane w następujących okresach:

1) za okres od 1 września do 31 grudnia w terminie do 31 grudnia każdego roku pod warunkiem przedstawienia 
do dnia 10 grudnia każdego roku oryginałów imiennych rachunków, faktur dotyczących dofinansowania 
kosztów zakupów lub opłat;

2) za okres od 1 stycznia do 31 marca w terminie do 31 marca każdego roku pod warunkiem przedstawienia do 
dnia 10 marca każdego roku oryginałów imiennych rachunków oraz faktur dotyczących dofinansowania 
kosztów zakupów lub opłat;

3) za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca w terminie do 30 czerwca każdego roku pod warunkiem przedstawienia 
do dnia 10 czerwca każdego roku oryginałów imiennych rachunków oraz faktur dotyczących dofinansowania 
kosztów zakupów lub opłat.

2. Stypendium szkolne przewidziane w § 3 pkt 4 będzie wypłacane na rachunek bankowy lub w formie 
gotówkowej w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu, w następujących okresach:

1) za okres od 1 września do 31 grudnia w terminie do 31 grudnia każdego roku;

2) za okres od 1 stycznia do 30 marca w terminie do 30 marca każdego roku;

3) za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca w terminie do 30 czerwca każdego roku.
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§ 11. 1. W przypadku otrzymania stypendium w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca dokumentuje 
wykorzystanie stypendium na cele edukacyjne imiennymi rachunkami lub fakturami oraz przedstawia wyżej 
wymienione dokumenty do wglądu na każdorazowe żądanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu.

2. W razie braku możliwości udokumentowania poniesionych wydatków w sposób określony w ust. 1, 
wnioskodawca może złożyć stosowne oświadczenie o poniesieniu kosztów na cele edukacyjne w trybie 
art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 267 ze zm.).

3. W przypadku braku udokumentowania poniesionych wydatków w sposób określony w ust. 1 oraz 
niezłożenia oświadczenia określonego w ust. 2 lub stwierdzenia nieprawidłowości w wydatkowaniu stypendium 
otrzymanego w formie świadczenia pieniężnego, polegających w szczególności na wydatkowaniu stypendium na 
cele inne niż edukacyjne, wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu środków wykorzystanych niezgodnie z ich 
przeznaczeniem.

§ 12. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 13. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 
materialnej z powodu zdarzenia losowego.

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

3. Zasiłek szkolny może być również przyznany z urzędu.

§ 14. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz w roku, 
niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach zasiłek szkolny może być przyznany kilka razy w tym samym roku 
szkolnym.

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 (tekst jedn. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 114).

4. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego będzie wypłacany za pisemną zgodną w formie przelewu 
na podany numer rachunku bankowego lub w formie gotówkowej w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Swarzędzu.
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Uzasadnienie
Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz prowadzenie postepowania w sprawach o świadczenie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym z dniem 1 lipca 2015 r. zostaje przekazane do realizacji Ośrodkowi Pomocy
Społecznej. Z uwagi na powyższe konieczne jest dostosowanie treści regulaminu do proponowanych zmian.
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