Uchwała Nr 340/V/10
Rady Miasta Józefowa
z dnia 16 września 2010 r.

w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Miasta Józefowa
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z poźn. zm.) - Rada Miasta Józefowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta Józefowa w brzmieniu określonym w załączniku do
uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr 381/IV/05 Rady Miasta Józefowa z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta
Józefowa
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia..

UZASADNIENIE

Ustawą z dnia 25 lipca 2008 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty,
(Dz.U. Nr 145, poz. 917 z późn. zm.) , został wykreślony zapis o obowiązku
opiniowania przez dyrektora szkoły wniosku o stypendium, składanego przez
rodziców, lub pełnoletniego ucznia.
Ze względu na konieczność uaktualnienia Regulaminu udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Miasta Józefowa, stanowiącego załącznik do w/w uchwały traci moc uchwała
Nr 381/IV/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r.

Załącznik
do Uchwały Nr 340/V/10
Rady Miasta Józefowa
z dnia 16 września 2010 r.

Regulamin
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Miasta Józefowa.
Postanowienia wstępne
§1
Ilekroć w regulaminie mówi się bez bliższego określenia o:
1) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
zamieszkałe na terenie miasta Józefowa;
2) zamieszkałych – rozumie się przez to, zgodnie z kodeksem cywilnym – miejsce
przebywania z zamiarem stałego pobytu;
3) rodzicu – rozumie się przez to również prawnego opiekuna ucznia;
4) rodzinie – rozumie się przez to, zgodnie z art. 6 pkt.14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), osoby
spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące;
5) regulaminie – rozumie się przez to regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Józefowa;
6) komisji – rozumie się przez to Miejską Komisję Socjalną powołaną przez Burmistrza
Miasta Józefowa, na podstawie § 12 ust.2 regulaminu;
7) zasiłku rodzinnym – rozumie się przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr
139, poz. 992, z późn. zm.);
8) kolegium – rozumie się przez to kolegia wymienione w § 3 ust. 1 pkt. 2-6 regulaminu;
9) ośrodku – rozumie się przez to ośrodki, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2
regulaminu.
Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do jej otrzymania.
§2
1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniowi w celu:
1) umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji
materialnej ucznia;
2) wspierania edukacji uczniów zdolnych.
2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana uczniowi jako:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
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§3
Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:
1) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych;
b) słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich;
c) słuchaczom publicznych nauczycielskich kolegiów języków obcych;
d) słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych;
e) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich;
f) słuchaczom niepublicznych nauczycielskich kolegiów języków obcych.
2) do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki:
a) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla
młodzieży i dla dorosłych;
b) wychowankom 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 upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
§4
1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności,
gdy w rodzinie występuje:
1) bezrobocie;
2) niepełnosprawność;
3) ciężka lub długotrwała choroba;
4) wielodzietność;
5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych;
6) alkoholizm lub narkomania;
7) niepełność rodziny;
8) 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 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175,
poz. 1362, z późn. zm.).
3. Miesięczna wysokość dochodu, o którym mowa w ust. 2, jest ustalana na zasadach
określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy, o której mowa w ust. 2, z tym, że do dochodu
nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3
ustawy o systemie oświaty, tj.:
1) stypendiów i zasiłków szkolnych;
2) stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
3) stypendiów Prezesa Rady Ministrów;
4) stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
5) stypendiów ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
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§5
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:
1) zamieszkują na terenie miasta Józefowa;
2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w § 3 regulaminu;
3) miesięczny dochód na osobę nie przekracza kwoty wymienionej w § 4 ust. 2.
§6
W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria wymienione w § 5 jest większa, niż
liczba stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają
uczniowie spełniający następujące kryteria:
1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach;
2 ) występują w rodzinie okoliczności opisane w § 4 ust. 1.
Formy realizacji stypendium szkolnego
§7
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 wyrównawczych zajęciach edukacyjnych i innych
przedsięwzięciach realizowanych przez szkołę, wyjazdy do teatru, na
wycieczki szkolne, zielone szkoły, 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;
b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków itp.;
c) stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego
obligatoryjnie przez szkołę.
4) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania w odniesieniu do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz
słuchaczy kolegiów wymienionych w § 3 pkt. 1 lit. b-f regulaminu, a w szczególności
zakwaterowania w bursie, internacie, transportu środkami komunikacji zbiorowej.
5) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie
stypendium w formach, których mowa w pkt. 1, 2, 3, a w przypadku ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej także w formie, o której mowa w pkt. 4, nie jest możliwe.
6) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że w przypadku
ucznia będącego słuchaczem kolegiów wymienionych w § 3 pkt. 1 lit. b-f regulaminu,
udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt. 1-4, nie jest celowe.
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§8
Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.
Wysokość stypendium szkolnego
§9
1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty zasiłku
rodzinnego i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty zasiłku rodzinnego.
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
dwudziestokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów –
osiemnastokrotności zasiłku rodzinnego
3. Wysokość stypendium szkolnego dla poszczególnych osób określi komisja.
§ 10
1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do
czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów – na okres nie
dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.
2. Jeżeli forma stypendium szkolnego 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
dwudziestokrotności zasiłku rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów –
osiemnastokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.
Warunki i zasady ubiegania się, przyznawania i ustalania wysokości zasiłku
szkolnego.
§ 11
1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, po złożeniu wniosku o
przyznanie zasiłku szkolnego wraz z udokumentowaniem okoliczności opisanej we
wniosku.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie
wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej
o charakterze edukacyjnym.
3. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.
4. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej
pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.
5. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
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Tryb i sposób przyznawania świadczeń pomocy materialnej
§ 12
1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz
Miasta Józefowa w drodze decyzji administracyjnej.
2. Do rozpatrywania wniosków w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Burmistrz Miasta Józefowa powołuje Miejską Komisję Socjalną.
3. Zasiłki szkolne mogą być przyznawane bez udziału komisji.
§ 13
1. Świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na wniosek:
1)
rodziców albo pełnoletniego ucznia, po potwierdzeniu przez dyrektora
faktu uczęszczania odpowiednio do szkoły, kolegium lub ośrodka,
2)
odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.
2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również
przyznane z urzędu.
§ 14
1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
powinien zawierać w szczególności:
1)
imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;
2)
miejsce zamieszkania ucznia;
3)
dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym
zaświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 2;
4)
pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.
2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla 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.
3. W przypadku niemożliwości uzyskania stosownych zaświadczeń dopuszcza się
dowody w postaci:
1) oświadczenia członka rodziny o wysokości uzyskania innego dochodu nie
podlegającego opodatkowaniu;
2) wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez MOPS w Józefowie;
3) opinii pedagoga szkolnego.
§ 15
1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego
roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego
roku.
2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może
być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.
3. Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego mogą być składane w ciągu całego roku
szkolnego, z zastrzeżeniem § 11 ust. 5
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§ 16
1. Wnioski dotyczące uczniów szkół funkcjonujących na terenie miasta Józefowa
składane są do dyrektorów tych szkół, którzy je rejestrują zgodnie z datą wpływu.
2. Dyrektorzy szkół, o których mowa w ust. 1, przekazują je kompleksowo do Referatu
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Józefowa, po sprawdzeniu ich
kompletności, przeprowadzeniu selekcji pod względem spełnienia kryteriów,
o których mowa w § 5 regulaminu.
3. Wnioski dotyczące pozostałych uprawnionych składane są do Referatu Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Józefowa, gdzie podlegają rejestracji
zgodnie z datą wpływu.
4. Wniosek pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku gdy:
1) został złożony po ustalonym terminie, o czym decyduje data wpływu lub data
stempla pocztowego, z zastrzeżeniem opisanym w § 15 ust. 2;
2) nie zawiera kompletu dokumentów i mimo wezwania, w terminie 7 dni nie
uzupełniono braków;
3) wniosek lub załączniki są nieprawidłowo wypełnione i mimo wezwania,
w terminie 7 dni nie uzupełniono braków.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 może zostać rozpatrzony, jeżeli komisja
uzna, że jego oddalenie byłoby z krzywdą dla ucznia, po uzupełnieniu go o dowody,
o których mowa w § 14 ust. 3 pkt. 2 i 3.
§ 17
1. Wykonawcą decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego dla uczniów szkół, dla
których organem prowadzącym jest Miasto Józefów, jest szkoła do której uczęszcza
uczeń.
2. Wykonawcą decyzji o przyznaniu stypendium
szkolnego dla pozostałych
uprawnionych jest Referat Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta
Józefowa.
3. Wykonawcą decyzji o przyznaniu zasiłku szkolnego jest Referat Oświaty, Kultury,
Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta Józefowa.
§ 18
1. Stypendia szkolne będą przekazywane w następujący sposób:
1) w formie rzeczowej - opłacane bezpośrednio przez szkołę, o której mowa w
§ 17 ust. 1 lub przez Urząd Miasta Józefowa, w odniesieniu do § 17 ust. 2 i 3
regulaminu;
2) w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów poniesionych przez
ucznia na podstawie przedłożonych przez niego oryginałów faktur lub
rachunków.
2. W przypadku, gdy organizatorem zajęć/imprez o charakterze edukacyjnym jest szkoła,
dopuszcza się jako dowody księgowe protokoły dotyczące uczestniczenia w nich
ucznia, sporządzone przez organizującego je nauczyciela i zatwierdzone przez
dyrektora szkoły.
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Tryb i sposób wstrzymywania i cofania pomocy materialnej.
§ 19
1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani
niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn,
które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka,
w przypadku gdy dyrektor poweźmie informacje o ustaniu przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.
§ 20
1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które
stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Wysokość należności podległej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się
w drodze decyzji administracyjnej.
4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone
stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej
nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ
może odstąpić od żądania takiego zwrotu.
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