
 

 

UCHWAŁA NR XII/80/2015 

RADY MIASTA PIONKI 

z dnia 22 września 2015 r. 

w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miasta Pionki uchwala, co następuje: 

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

zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc: 

1) uchwała Nr XV/152/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki; 

2) uchwała Nr XXIV/191/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę  

Nr XV/152/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki; 

3) uchwała Nr XXX/231/2012 Rady Miasta Pionki z dnia 30 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę  

Nr XV/152/2011 Rady Miasta Pionki z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Pionki. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pionki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.   

  

 Przewodniczący Rady Miasta Pionki: 

Zbigniew Belowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 października 2015 r.
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Załącznik do uchwały Nr XII/80/2015 

Rady Miasta Pionki 

z dnia 22 września 2015 r. 

 

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA 

UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE  

GMINY MIASTA PIONKI 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa: 

1) formy stypendium szkolnego, 

2) sposób ustalania wysokości ustalania stypendium szkolnego, 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

§ 2. Niniejszy regulamin określa warunki przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom 

zamieszkałym na terenie Gminy Miasta Pionki uczęszczającym do szkół wymienionych w art. 90b ust. 3 i 

4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (zwanej dalej „ustawą”). 

Rozdział 2. 

Formy stypendium szkolnego i sposób ustalania jego wysokości 

§ 3. 1. 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 szczególności w zajęciach rozwijających 

uzdolnienia artystyczne i sportowe uczniów, w zajęciach nauki języków obcych a także w wycieczkach 

szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym przede wszystkim na zakup: podręczników, lektur 

szkolnych, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, 

przyborów i pomocy szkolnych, plecaków, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego 

wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę. 

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 stypendium uzna, że udzielenie w formach, o których 

mowa w pkt. 1,2 i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe. 

2. Stypendium udzielone w formie wymienionej w ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, będzie realizowane: 

1) bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu realizującego zajęcia; 

2) jako częściowa lub całkowita refundacja poniesionych kosztów, po przedstawieniu dokumentów 

potwierdzających ich powstanie. 

3. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 4 realizowane jest gotówką lub 

przelewem na wskazane przez wnioskodawcę konto. 

§ 4. 1. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz od występujących w rodzinie ucznia 

okoliczności, wymienionych w art. 90d ust. 1 ustawy, ustala się wysokość stypendium szkolnego: 

1) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 200,00 zł netto – do 200% kwoty 

zasiłku rodzinnego; 

2) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200,00 zł do 350,00 zł netto –  

do 170% kwoty zasiłku rodzinnego; 
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3) przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 350,00 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 – od 80% 

do 150% kwoty zasiłku rodzinnego. 

Rozdział 3.  

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 5. Stypendium szkolne przyznaje Burmistrz Miasta Pionki w drodze decyzji administracyjnej. 

§ 6. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek osób wymienionych w art. 90n ust. 2 ustawy. 

2. Stypendium szkolne może być przyznane z urzędu. 

§ 7. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa 

w § 6 ust. 2 jest złożenie wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach. 

2. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dołącza się: 

1) dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, 

2) dokumenty stwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy. 

Rozdział 4. 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 8. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi szkoły, zamieszkałemu na terenie Gminy Miasta Pionki, 

znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

§ 9. 1. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności: 

1) pożar mieszkania ucznia, 

2) kradzież w mieszkaniu ucznia, 

3) zalanie mieszkania ucznia, 

4) brak środków do życia w związku z utratą pracy przez rodzica/-ów ucznia, 

5) nagła choroba ucznia, 

6) śmierć członka rodziny ucznia wspólnie zamieszkującego i gospodarującego. 

2. Po analizie wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego może zostać podjęta decyzja o przyznaniu zasiłku 

w razie zaistnienia innych zdarzeń losowych niż wymienione w ust. 1 pkt 1-6. 

§ 10. Zasiłek szkolny przyznaje Burmistrz Miasta Pionki w drodze decyzji administracyjnej. 

§ 11. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek osób wymienionych w art. 90n ust. 2 ustawy. 

2. Zasiłek szkolny może być przyznany z urzędu. 

§ 12. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa 

w § 11 ust. 2 jest złożenie wniosku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pionkach w terminie 

nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. 

2. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego dołącza się: 

1) dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, 

2) dokumenty stwierdzające okoliczności wystąpienia zdarzenia losowego. 

Rozdział 5.  

Postanowienia końcowe 

§ 13. Wysokość pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyznawanej w formie stypendium 

szkolnego i zasiłku szkolnego, każdorazowo uzależniona będzie od liczby uprawnionych uczniów ubiegających 

się o udzielenie pomocy oraz od środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Pionki. 
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