
Uchwała Nr XLVII/190/09 

Rady Miejskiej w Zagórzu 

z dnia 31 lipca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Zagórz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.

90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Zagórzu uchwala, co następuje: 

T Y T UŁ  I .  R E G U L A M I N  P R Z Y Z N A W A N I A  P O M O C Y  

M A T E R I A L N E J   O   C H A R A K T E R Z E   S O C J A L N Y M   

R o z d z i ał  I  

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Regulamin określa rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
uprawnionych do korzystania z tej pomocy, formy udzielania stypendium i zasiłku 

szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz, wysokość, okresy, 

tryb i sposób przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium oraz zasiłku 

szkolnego. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

R o z d z i ał  I I 

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do 
korzystania z pomocy 

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako: 

§ 5. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są zamieszkali na 

terenie Gminy Zagórz: 

§ 6. Kryterium otrzymywania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja 

materialna osoby uprawnionej, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 

jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

§ 7. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne 

stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 

2. 

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 

w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 
2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w 
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 

obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, 

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych. 

3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym 
i motywacyjnym. 

R o z d z i ał  I I I 

Formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 8. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub formach pożądanych 

przez wnioskodawcę. 

§ 9. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

§ 10. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia 

realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym kosztów nauki języków obcych, zajęć 
sportowych, tanecznych i recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów 

organizowanych przez szkołę. 

§ 11. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym może dotyczyć w szczególności: 

§ 12. Stypendium szkolne przyznawane w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
może dotyczyć: 

§ 13. 1. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być 
przyznane wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w formach 
określonych w § 9, ust. 1, 2, i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe, zgodnie 

z zapisem ustawy art. 90 d ust. 5. 
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach 

jednocześnie. 

R o z d z i ał  I V 

Wysokość i okresy płatności stypendium szkolnego 

§ 14. 1. 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. 

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do 

ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 
3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń 
pomocy materialnej, o której mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. 

§ 15. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc 

i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 
9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może 

być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym, że 

wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć 
łącznie dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych , a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 
6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 16. Stypendium szkolne przyznane w formach o których mowa w § 9 ust. 1-3 

może być realizowane poprzez zwrot uprzednio dokonanych i zaakceptowanych 
wydatków, po przedstawieniu imiennych (wystawionych na wnioskodawcę lub 

ucznia) rachunków i faktur potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych 

w okresie od 01 sierpnia do 30 czerwca danego roku szkolnego (w przypadku 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych 

i kolegiów pracowników służb społecznych w okresie od 1 września do 30 czerwca. 

R o z d z i ał  V  

Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania stypendium 
szkolnego 

§ 17. 1. Stypendium szkolne przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz Gminy 
Zagórz w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na: 

3. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu na członka rodziny 

w sposób następujacy: 

4. Przy ustalaniu stypendium szkolnego dodatkowo mogą być brane pod uwagę 
szczególne okoliczności określone w § 6 Regulaminu i w związku z tym stypendium 
może być zwiększone o 10% ww. kwoty. 

§ 18. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się dokumenty 

oryginalne lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające trudną
sytuację materialną rodziny ucznia, słuchacza, wychowanka (w szczególności: 

zaświadczenia o wysokości dochodów osiąganych przez wszystkich członków 

rodziny np. z tytułu umowy o pracę, odcinki rent lub emerytur, zaświadczenia 

o dochodowości z gruntów rolnych, zaświadczenia o wysokości świadczeń 
otrzymywanych z ZUS, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez 
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). 

2. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w Urzędzie

Gminy Zagórz w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego; słuchacze 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 
może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2. 

§ 19. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, jak również gdy uczeń: 

2. Wypłacania stypendium zaprzestaje się również, gdy miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie nie uprawnia do ubiegania się o stypendium. 

3. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są 
obowiązani powiadomić Burmistrza Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego, w terminie 14 dni od daty ich 
wystąpienia. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium 

nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, pracowników 

kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt. 2, w przypadku 
gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego. 

5. Stypendium szkolne cofa się gdy uczeń: 

6. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności 

ustala się w drodze decyzji administracyjnej. 
8. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 

udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby 

zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy. 

Burmistrz może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

R o z d z i ał  V I 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 20. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia, 

który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 
2. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego, powinno 

być udokumentowane (np. protokołem, aktem zgonu lub zaświadczeniem 

wystawionym przez odpowiednią instytucję). 

§ 21. 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 lub kilka razy w roku, niezależnie od 

otrzymywanego stypendium. 

2. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Gminy Zagórz na 

podstawie zdarzenia losowego. 

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 

stanowiącej pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 22. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego można składać w Urzędzie 

Gminy Zagórz w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

R o z d z i ał  V I I 

Postanowienia końcowe 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz.  

§ 24. Traci moc uchwała Nr XLIV/179/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 29 
maja 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.); 

2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728); 

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 

4) uczniu – należy przez to rozumieć dziecko realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej, 
gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych i wychowanków ośrodków 
zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz; 

5) rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów;

6) rodzinie – należy rozumieć przez to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

7) szkole – należy rozumieć szkołę publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i dorosłych oraz publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków 
obcych i kolegium pracowników służb społecznych oraz ośrodki umożliwiające dzieciom 
i młodzieży, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy realizację odpowiednio obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki; 

8) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728); 

9) innych okolicznościach – należy przez to rozumieć występujące w rodzinie bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny;

10) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do składania wniosku 
o przyznanie pomocy materialnej, a więc rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, pełnoletniego
ucznia, dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, występującego z wnioskiem o przyznanie 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

11) zdarzeniu losowym - należy przez to rozumieć nagłe wystąpienie innych okoliczności lub klęski 
żywiołowej; 

12) pełnej kwocie zasiłku losowego – należy przez to rozumieć pięciokrotność kwoty o której mowa 
w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych; 

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny,

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

2) wychowankowie 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 – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla 
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – 
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

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 w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

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.

1) zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek i pomocy niezbędnych do 
realizacji procesu dydaktycznego; 

2) zakupu przyborów szkolnych, w tym tornistrów, zeszytów, bloków i innych materiałów 
piśmienniczych; 

3) zakupu stroju i obuwia sportowego, niezbędnego do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach 
sportowych; 

4) zakupu biurka, krzesła do biurka, regału na książki;

5) pokrycia kosztów abonamentu internetowego.

1) kosztów zakwaterowania w internacie lub bursie;

2) zakupu posiłków w stołówce szkolnej lub w internacie;

3) zakupu biletów komunikacji publicznej.

a) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

b) wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium 
języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, 

c) z urzędu.

a) Przy dochodzie miesięcznym netto do 250 zł - kwota stypendium nie może być niższa niż 100% 
i nie wyższa niż 200 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. 

b) Przy dochodzie netto wyższym od 250 zł do maksymalnej kwoty kryterium dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - wysokosć stypendium nie może być 
niższa niż 80 % i nie wyższa od 150 % ww. kwoty. 

1) przerwał naukę w szkole;

2) został skreślony z listy uczniów;

1) uzyskał pomoc na podstawie nieprawdziwych danych;

2) otrzymaną pomoc materialną przeznaczył na cele inne niż edukacyjne.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Zagórzu 

Adam Malec 
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Uchwała Nr XLVII/190/09 

Rady Miejskiej w Zagórzu 

z dnia 31 lipca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Zagórz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.

90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Zagórzu uchwala, co następuje: 

T Y T UŁ  I .  R E G U L A M I N  P R Z Y Z N A W A N I A  P O M O C Y  

M A T E R I A L N E J   O   C H A R A K T E R Z E   S O C J A L N Y M   

R o z d z i ał  I  

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Regulamin określa rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
uprawnionych do korzystania z tej pomocy, formy udzielania stypendium i zasiłku 

szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz, wysokość, okresy, 

tryb i sposób przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium oraz zasiłku 

szkolnego. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

R o z d z i ał  I I 

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do 
korzystania z pomocy 

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako: 

§ 5. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są zamieszkali na 

terenie Gminy Zagórz: 

§ 6. Kryterium otrzymywania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja 

materialna osoby uprawnionej, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 

jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

§ 7. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne 

stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 

2. 

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 

w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 
2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w 
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 

obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, 

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych. 

3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym 
i motywacyjnym. 

R o z d z i ał  I I I 

Formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 8. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub formach pożądanych 

przez wnioskodawcę. 

§ 9. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

§ 10. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia 

realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym kosztów nauki języków obcych, zajęć 
sportowych, tanecznych i recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów 

organizowanych przez szkołę. 

§ 11. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym może dotyczyć w szczególności: 

§ 12. Stypendium szkolne przyznawane w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
może dotyczyć: 

§ 13. 1. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być 
przyznane wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w formach 
określonych w § 9, ust. 1, 2, i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe, zgodnie 

z zapisem ustawy art. 90 d ust. 5. 
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach 

jednocześnie. 

R o z d z i ał  I V 

Wysokość i okresy płatności stypendium szkolnego 

§ 14. 1. 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. 

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do 

ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 
3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń 
pomocy materialnej, o której mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. 

§ 15. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc 

i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 
9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może 

być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym, że 

wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć 
łącznie dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych , a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 
6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 16. Stypendium szkolne przyznane w formach o których mowa w § 9 ust. 1-3 

może być realizowane poprzez zwrot uprzednio dokonanych i zaakceptowanych 
wydatków, po przedstawieniu imiennych (wystawionych na wnioskodawcę lub 

ucznia) rachunków i faktur potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych 

w okresie od 01 sierpnia do 30 czerwca danego roku szkolnego (w przypadku 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych 

i kolegiów pracowników służb społecznych w okresie od 1 września do 30 czerwca. 

R o z d z i ał  V  

Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania stypendium 
szkolnego 

§ 17. 1. Stypendium szkolne przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz Gminy 
Zagórz w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na: 

3. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu na członka rodziny 

w sposób następujacy: 

4. Przy ustalaniu stypendium szkolnego dodatkowo mogą być brane pod uwagę 
szczególne okoliczności określone w § 6 Regulaminu i w związku z tym stypendium 
może być zwiększone o 10% ww. kwoty. 

§ 18. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się dokumenty 

oryginalne lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające trudną
sytuację materialną rodziny ucznia, słuchacza, wychowanka (w szczególności: 

zaświadczenia o wysokości dochodów osiąganych przez wszystkich członków 

rodziny np. z tytułu umowy o pracę, odcinki rent lub emerytur, zaświadczenia 

o dochodowości z gruntów rolnych, zaświadczenia o wysokości świadczeń 
otrzymywanych z ZUS, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez 
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). 

2. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w Urzędzie

Gminy Zagórz w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego; słuchacze 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 
może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2. 

§ 19. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, jak również gdy uczeń: 

2. Wypłacania stypendium zaprzestaje się również, gdy miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie nie uprawnia do ubiegania się o stypendium. 

3. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są 
obowiązani powiadomić Burmistrza Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego, w terminie 14 dni od daty ich 
wystąpienia. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium 

nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, pracowników 

kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt. 2, w przypadku 
gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego. 

5. Stypendium szkolne cofa się gdy uczeń: 

6. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności 

ustala się w drodze decyzji administracyjnej. 
8. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 

udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby 

zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy. 

Burmistrz może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

R o z d z i ał  V I 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 20. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia, 

który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 
2. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego, powinno 

być udokumentowane (np. protokołem, aktem zgonu lub zaświadczeniem 

wystawionym przez odpowiednią instytucję). 

§ 21. 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 lub kilka razy w roku, niezależnie od 

otrzymywanego stypendium. 

2. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Gminy Zagórz na 

podstawie zdarzenia losowego. 

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 

stanowiącej pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 22. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego można składać w Urzędzie 

Gminy Zagórz w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

R o z d z i ał  V I I 

Postanowienia końcowe 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz.  

§ 24. Traci moc uchwała Nr XLIV/179/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 29 
maja 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.); 

2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728); 

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 

4) uczniu – należy przez to rozumieć dziecko realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej, 
gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych i wychowanków ośrodków 
zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz; 

5) rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów;

6) rodzinie – należy rozumieć przez to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

7) szkole – należy rozumieć szkołę publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i dorosłych oraz publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków 
obcych i kolegium pracowników służb społecznych oraz ośrodki umożliwiające dzieciom 
i młodzieży, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy realizację odpowiednio obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki; 

8) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728); 

9) innych okolicznościach – należy przez to rozumieć występujące w rodzinie bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny;

10) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do składania wniosku 
o przyznanie pomocy materialnej, a więc rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, pełnoletniego
ucznia, dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, występującego z wnioskiem o przyznanie 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

11) zdarzeniu losowym - należy przez to rozumieć nagłe wystąpienie innych okoliczności lub klęski 
żywiołowej; 

12) pełnej kwocie zasiłku losowego – należy przez to rozumieć pięciokrotność kwoty o której mowa 
w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych; 

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny,

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

2) wychowankowie 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 – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla 
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – 
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

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 w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

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.

1) zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek i pomocy niezbędnych do 
realizacji procesu dydaktycznego; 

2) zakupu przyborów szkolnych, w tym tornistrów, zeszytów, bloków i innych materiałów 
piśmienniczych; 

3) zakupu stroju i obuwia sportowego, niezbędnego do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach 
sportowych; 

4) zakupu biurka, krzesła do biurka, regału na książki;

5) pokrycia kosztów abonamentu internetowego.

1) kosztów zakwaterowania w internacie lub bursie;

2) zakupu posiłków w stołówce szkolnej lub w internacie;

3) zakupu biletów komunikacji publicznej.

a) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

b) wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium 
języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, 

c) z urzędu.

a) Przy dochodzie miesięcznym netto do 250 zł - kwota stypendium nie może być niższa niż 100% 
i nie wyższa niż 200 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. 

b) Przy dochodzie netto wyższym od 250 zł do maksymalnej kwoty kryterium dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - wysokosć stypendium nie może być 
niższa niż 80 % i nie wyższa od 150 % ww. kwoty. 

1) przerwał naukę w szkole;

2) został skreślony z listy uczniów;

1) uzyskał pomoc na podstawie nieprawdziwych danych;

2) otrzymaną pomoc materialną przeznaczył na cele inne niż edukacyjne.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Zagórzu 

Adam Malec 
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Uchwała Nr XLVII/190/09 

Rady Miejskiej w Zagórzu 

z dnia 31 lipca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Zagórz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.

90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Zagórzu uchwala, co następuje: 

T Y T UŁ  I .  R E G U L A M I N  P R Z Y Z N A W A N I A  P O M O C Y  

M A T E R I A L N E J   O   C H A R A K T E R Z E   S O C J A L N Y M   

R o z d z i ał  I  

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Regulamin określa rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
uprawnionych do korzystania z tej pomocy, formy udzielania stypendium i zasiłku 

szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz, wysokość, okresy, 

tryb i sposób przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium oraz zasiłku 

szkolnego. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

R o z d z i ał  I I 

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do 
korzystania z pomocy 

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako: 

§ 5. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są zamieszkali na 

terenie Gminy Zagórz: 

§ 6. Kryterium otrzymywania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja 

materialna osoby uprawnionej, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 

jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

§ 7. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne 

stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 

2. 

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 

w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 
2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w 
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 

obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, 

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych. 

3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym 
i motywacyjnym. 

R o z d z i ał  I I I 

Formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 8. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub formach pożądanych 

przez wnioskodawcę. 

§ 9. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

§ 10. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia 

realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym kosztów nauki języków obcych, zajęć 
sportowych, tanecznych i recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów 

organizowanych przez szkołę. 

§ 11. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym może dotyczyć w szczególności: 

§ 12. Stypendium szkolne przyznawane w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
może dotyczyć: 

§ 13. 1. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być 
przyznane wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w formach 
określonych w § 9, ust. 1, 2, i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe, zgodnie 

z zapisem ustawy art. 90 d ust. 5. 
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach 

jednocześnie. 

R o z d z i ał  I V 

Wysokość i okresy płatności stypendium szkolnego 

§ 14. 1. 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. 

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do 

ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 
3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń 
pomocy materialnej, o której mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. 

§ 15. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc 

i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 
9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może 

być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym, że 

wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć 
łącznie dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych , a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 
6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 16. Stypendium szkolne przyznane w formach o których mowa w § 9 ust. 1-3 

może być realizowane poprzez zwrot uprzednio dokonanych i zaakceptowanych 
wydatków, po przedstawieniu imiennych (wystawionych na wnioskodawcę lub 

ucznia) rachunków i faktur potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych 

w okresie od 01 sierpnia do 30 czerwca danego roku szkolnego (w przypadku 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych 

i kolegiów pracowników służb społecznych w okresie od 1 września do 30 czerwca. 

R o z d z i ał  V  

Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania stypendium 
szkolnego 

§ 17. 1. Stypendium szkolne przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz Gminy 
Zagórz w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na: 

3. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu na członka rodziny 

w sposób następujacy: 

4. Przy ustalaniu stypendium szkolnego dodatkowo mogą być brane pod uwagę 
szczególne okoliczności określone w § 6 Regulaminu i w związku z tym stypendium 
może być zwiększone o 10% ww. kwoty. 

§ 18. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się dokumenty 

oryginalne lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające trudną
sytuację materialną rodziny ucznia, słuchacza, wychowanka (w szczególności: 

zaświadczenia o wysokości dochodów osiąganych przez wszystkich członków 

rodziny np. z tytułu umowy o pracę, odcinki rent lub emerytur, zaświadczenia 

o dochodowości z gruntów rolnych, zaświadczenia o wysokości świadczeń 
otrzymywanych z ZUS, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez 
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). 

2. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w Urzędzie

Gminy Zagórz w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego; słuchacze 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 
może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2. 

§ 19. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, jak również gdy uczeń: 

2. Wypłacania stypendium zaprzestaje się również, gdy miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie nie uprawnia do ubiegania się o stypendium. 

3. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są 
obowiązani powiadomić Burmistrza Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego, w terminie 14 dni od daty ich 
wystąpienia. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium 

nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, pracowników 

kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt. 2, w przypadku 
gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego. 

5. Stypendium szkolne cofa się gdy uczeń: 

6. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności 

ustala się w drodze decyzji administracyjnej. 
8. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 

udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby 

zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy. 

Burmistrz może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

R o z d z i ał  V I 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 20. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia, 

który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 
2. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego, powinno 

być udokumentowane (np. protokołem, aktem zgonu lub zaświadczeniem 

wystawionym przez odpowiednią instytucję). 

§ 21. 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 lub kilka razy w roku, niezależnie od 

otrzymywanego stypendium. 

2. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Gminy Zagórz na 

podstawie zdarzenia losowego. 

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 

stanowiącej pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 22. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego można składać w Urzędzie 

Gminy Zagórz w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

R o z d z i ał  V I I 

Postanowienia końcowe 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz.  

§ 24. Traci moc uchwała Nr XLIV/179/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 29 
maja 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.); 

2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728); 

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 

4) uczniu – należy przez to rozumieć dziecko realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej, 
gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych i wychowanków ośrodków 
zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz; 

5) rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów;

6) rodzinie – należy rozumieć przez to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

7) szkole – należy rozumieć szkołę publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i dorosłych oraz publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków 
obcych i kolegium pracowników służb społecznych oraz ośrodki umożliwiające dzieciom 
i młodzieży, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy realizację odpowiednio obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki; 

8) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728); 

9) innych okolicznościach – należy przez to rozumieć występujące w rodzinie bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny;

10) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do składania wniosku 
o przyznanie pomocy materialnej, a więc rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, pełnoletniego
ucznia, dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, występującego z wnioskiem o przyznanie 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

11) zdarzeniu losowym - należy przez to rozumieć nagłe wystąpienie innych okoliczności lub klęski 
żywiołowej; 

12) pełnej kwocie zasiłku losowego – należy przez to rozumieć pięciokrotność kwoty o której mowa 
w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych; 

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny,

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

2) wychowankowie 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 – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla 
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – 
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

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 w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

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.

1) zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek i pomocy niezbędnych do 
realizacji procesu dydaktycznego; 

2) zakupu przyborów szkolnych, w tym tornistrów, zeszytów, bloków i innych materiałów 
piśmienniczych; 

3) zakupu stroju i obuwia sportowego, niezbędnego do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach 
sportowych; 

4) zakupu biurka, krzesła do biurka, regału na książki;

5) pokrycia kosztów abonamentu internetowego.

1) kosztów zakwaterowania w internacie lub bursie;

2) zakupu posiłków w stołówce szkolnej lub w internacie;

3) zakupu biletów komunikacji publicznej.

a) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

b) wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium 
języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, 

c) z urzędu.

a) Przy dochodzie miesięcznym netto do 250 zł - kwota stypendium nie może być niższa niż 100% 
i nie wyższa niż 200 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. 

b) Przy dochodzie netto wyższym od 250 zł do maksymalnej kwoty kryterium dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - wysokosć stypendium nie może być 
niższa niż 80 % i nie wyższa od 150 % ww. kwoty. 

1) przerwał naukę w szkole;

2) został skreślony z listy uczniów;

1) uzyskał pomoc na podstawie nieprawdziwych danych;

2) otrzymaną pomoc materialną przeznaczył na cele inne niż edukacyjne.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Zagórzu 

Adam Malec 
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Uchwała Nr XLVII/190/09 

Rady Miejskiej w Zagórzu 

z dnia 31 lipca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Zagórz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.

90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Zagórzu uchwala, co następuje: 

T Y T UŁ  I .  R E G U L A M I N  P R Z Y Z N A W A N I A  P O M O C Y  

M A T E R I A L N E J   O   C H A R A K T E R Z E   S O C J A L N Y M   

R o z d z i ał  I  

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Regulamin określa rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
uprawnionych do korzystania z tej pomocy, formy udzielania stypendium i zasiłku 

szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz, wysokość, okresy, 

tryb i sposób przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium oraz zasiłku 

szkolnego. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

R o z d z i ał  I I 

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do 
korzystania z pomocy 

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako: 

§ 5. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są zamieszkali na 

terenie Gminy Zagórz: 

§ 6. Kryterium otrzymywania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja 

materialna osoby uprawnionej, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 

jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

§ 7. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne 

stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 

2. 

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 

w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 
2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w 
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 

obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, 

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych. 

3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym 
i motywacyjnym. 

R o z d z i ał  I I I 

Formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 8. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub formach pożądanych 

przez wnioskodawcę. 

§ 9. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

§ 10. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia 

realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym kosztów nauki języków obcych, zajęć 
sportowych, tanecznych i recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów 

organizowanych przez szkołę. 

§ 11. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym może dotyczyć w szczególności: 

§ 12. Stypendium szkolne przyznawane w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
może dotyczyć: 

§ 13. 1. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być 
przyznane wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w formach 
określonych w § 9, ust. 1, 2, i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe, zgodnie 

z zapisem ustawy art. 90 d ust. 5. 
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach 

jednocześnie. 

R o z d z i ał  I V 

Wysokość i okresy płatności stypendium szkolnego 

§ 14. 1. 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. 

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do 

ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 
3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń 
pomocy materialnej, o której mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. 

§ 15. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc 

i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 
9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może 

być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym, że 

wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć 
łącznie dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych , a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 
6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 16. Stypendium szkolne przyznane w formach o których mowa w § 9 ust. 1-3 

może być realizowane poprzez zwrot uprzednio dokonanych i zaakceptowanych 
wydatków, po przedstawieniu imiennych (wystawionych na wnioskodawcę lub 

ucznia) rachunków i faktur potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych 

w okresie od 01 sierpnia do 30 czerwca danego roku szkolnego (w przypadku 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych 

i kolegiów pracowników służb społecznych w okresie od 1 września do 30 czerwca. 

R o z d z i ał  V  

Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania stypendium 
szkolnego 

§ 17. 1. Stypendium szkolne przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz Gminy 
Zagórz w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na: 

3. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu na członka rodziny 

w sposób następujacy: 

4. Przy ustalaniu stypendium szkolnego dodatkowo mogą być brane pod uwagę 
szczególne okoliczności określone w § 6 Regulaminu i w związku z tym stypendium 
może być zwiększone o 10% ww. kwoty. 

§ 18. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się dokumenty 

oryginalne lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające trudną
sytuację materialną rodziny ucznia, słuchacza, wychowanka (w szczególności: 

zaświadczenia o wysokości dochodów osiąganych przez wszystkich członków 

rodziny np. z tytułu umowy o pracę, odcinki rent lub emerytur, zaświadczenia 

o dochodowości z gruntów rolnych, zaświadczenia o wysokości świadczeń 
otrzymywanych z ZUS, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez 
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). 

2. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w Urzędzie

Gminy Zagórz w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego; słuchacze 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 
może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2. 

§ 19. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, jak również gdy uczeń: 

2. Wypłacania stypendium zaprzestaje się również, gdy miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie nie uprawnia do ubiegania się o stypendium. 

3. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są 
obowiązani powiadomić Burmistrza Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego, w terminie 14 dni od daty ich 
wystąpienia. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium 

nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, pracowników 

kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt. 2, w przypadku 
gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego. 

5. Stypendium szkolne cofa się gdy uczeń: 

6. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności 

ustala się w drodze decyzji administracyjnej. 
8. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 

udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby 

zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy. 

Burmistrz może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

R o z d z i ał  V I 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 20. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia, 

który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 
2. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego, powinno 

być udokumentowane (np. protokołem, aktem zgonu lub zaświadczeniem 

wystawionym przez odpowiednią instytucję). 

§ 21. 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 lub kilka razy w roku, niezależnie od 

otrzymywanego stypendium. 

2. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Gminy Zagórz na 

podstawie zdarzenia losowego. 

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 

stanowiącej pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 22. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego można składać w Urzędzie 

Gminy Zagórz w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

R o z d z i ał  V I I 

Postanowienia końcowe 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz.  

§ 24. Traci moc uchwała Nr XLIV/179/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 29 
maja 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.); 

2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728); 

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 

4) uczniu – należy przez to rozumieć dziecko realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej, 
gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych i wychowanków ośrodków 
zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz; 

5) rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów;

6) rodzinie – należy rozumieć przez to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

7) szkole – należy rozumieć szkołę publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i dorosłych oraz publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków 
obcych i kolegium pracowników służb społecznych oraz ośrodki umożliwiające dzieciom 
i młodzieży, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy realizację odpowiednio obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki; 

8) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728); 

9) innych okolicznościach – należy przez to rozumieć występujące w rodzinie bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny;

10) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do składania wniosku 
o przyznanie pomocy materialnej, a więc rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, pełnoletniego
ucznia, dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, występującego z wnioskiem o przyznanie 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

11) zdarzeniu losowym - należy przez to rozumieć nagłe wystąpienie innych okoliczności lub klęski 
żywiołowej; 

12) pełnej kwocie zasiłku losowego – należy przez to rozumieć pięciokrotność kwoty o której mowa 
w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych; 

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny,

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

2) wychowankowie 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 – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla 
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – 
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

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 w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

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.

1) zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek i pomocy niezbędnych do 
realizacji procesu dydaktycznego; 

2) zakupu przyborów szkolnych, w tym tornistrów, zeszytów, bloków i innych materiałów 
piśmienniczych; 

3) zakupu stroju i obuwia sportowego, niezbędnego do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach 
sportowych; 

4) zakupu biurka, krzesła do biurka, regału na książki;

5) pokrycia kosztów abonamentu internetowego.

1) kosztów zakwaterowania w internacie lub bursie;

2) zakupu posiłków w stołówce szkolnej lub w internacie;

3) zakupu biletów komunikacji publicznej.

a) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

b) wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium 
języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, 

c) z urzędu.

a) Przy dochodzie miesięcznym netto do 250 zł - kwota stypendium nie może być niższa niż 100% 
i nie wyższa niż 200 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. 

b) Przy dochodzie netto wyższym od 250 zł do maksymalnej kwoty kryterium dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - wysokosć stypendium nie może być 
niższa niż 80 % i nie wyższa od 150 % ww. kwoty. 

1) przerwał naukę w szkole;

2) został skreślony z listy uczniów;

1) uzyskał pomoc na podstawie nieprawdziwych danych;

2) otrzymaną pomoc materialną przeznaczył na cele inne niż edukacyjne.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Zagórzu 

Adam Malec 
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Uchwała Nr XLVII/190/09 

Rady Miejskiej w Zagórzu 

z dnia 31 lipca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Zagórz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.

90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Zagórzu uchwala, co następuje: 

T Y T UŁ  I .  R E G U L A M I N  P R Z Y Z N A W A N I A  P O M O C Y  

M A T E R I A L N E J   O   C H A R A K T E R Z E   S O C J A L N Y M   

R o z d z i ał  I  

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Regulamin określa rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
uprawnionych do korzystania z tej pomocy, formy udzielania stypendium i zasiłku 

szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz, wysokość, okresy, 

tryb i sposób przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium oraz zasiłku 

szkolnego. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

R o z d z i ał  I I 

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do 
korzystania z pomocy 

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako: 

§ 5. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są zamieszkali na 

terenie Gminy Zagórz: 

§ 6. Kryterium otrzymywania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja 

materialna osoby uprawnionej, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 

jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

§ 7. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne 

stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 

2. 

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 

w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 
2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w 
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 

obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, 

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych. 

3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym 
i motywacyjnym. 

R o z d z i ał  I I I 

Formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 8. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub formach pożądanych 

przez wnioskodawcę. 

§ 9. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

§ 10. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia 

realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym kosztów nauki języków obcych, zajęć 
sportowych, tanecznych i recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów 

organizowanych przez szkołę. 

§ 11. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym może dotyczyć w szczególności: 

§ 12. Stypendium szkolne przyznawane w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
może dotyczyć: 

§ 13. 1. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być 
przyznane wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w formach 
określonych w § 9, ust. 1, 2, i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe, zgodnie 

z zapisem ustawy art. 90 d ust. 5. 
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach 

jednocześnie. 

R o z d z i ał  I V 

Wysokość i okresy płatności stypendium szkolnego 

§ 14. 1. 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. 

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do 

ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 
3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń 
pomocy materialnej, o której mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. 

§ 15. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc 

i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 
9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może 

być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym, że 

wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć 
łącznie dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych , a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 
6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 16. Stypendium szkolne przyznane w formach o których mowa w § 9 ust. 1-3 

może być realizowane poprzez zwrot uprzednio dokonanych i zaakceptowanych 
wydatków, po przedstawieniu imiennych (wystawionych na wnioskodawcę lub 

ucznia) rachunków i faktur potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych 

w okresie od 01 sierpnia do 30 czerwca danego roku szkolnego (w przypadku 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych 

i kolegiów pracowników służb społecznych w okresie od 1 września do 30 czerwca. 

R o z d z i ał  V  

Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania stypendium 
szkolnego 

§ 17. 1. Stypendium szkolne przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz Gminy 
Zagórz w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na: 

3. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu na członka rodziny 

w sposób następujacy: 

4. Przy ustalaniu stypendium szkolnego dodatkowo mogą być brane pod uwagę 
szczególne okoliczności określone w § 6 Regulaminu i w związku z tym stypendium 
może być zwiększone o 10% ww. kwoty. 

§ 18. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się dokumenty 

oryginalne lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające trudną
sytuację materialną rodziny ucznia, słuchacza, wychowanka (w szczególności: 

zaświadczenia o wysokości dochodów osiąganych przez wszystkich członków 

rodziny np. z tytułu umowy o pracę, odcinki rent lub emerytur, zaświadczenia 

o dochodowości z gruntów rolnych, zaświadczenia o wysokości świadczeń 
otrzymywanych z ZUS, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez 
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). 

2. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w Urzędzie

Gminy Zagórz w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego; słuchacze 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 
może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2. 

§ 19. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, jak również gdy uczeń: 

2. Wypłacania stypendium zaprzestaje się również, gdy miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie nie uprawnia do ubiegania się o stypendium. 

3. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są 
obowiązani powiadomić Burmistrza Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego, w terminie 14 dni od daty ich 
wystąpienia. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium 

nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, pracowników 

kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt. 2, w przypadku 
gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego. 

5. Stypendium szkolne cofa się gdy uczeń: 

6. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności 

ustala się w drodze decyzji administracyjnej. 
8. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 

udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby 

zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy. 

Burmistrz może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

R o z d z i ał  V I 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 20. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia, 

który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 
2. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego, powinno 

być udokumentowane (np. protokołem, aktem zgonu lub zaświadczeniem 

wystawionym przez odpowiednią instytucję). 

§ 21. 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 lub kilka razy w roku, niezależnie od 

otrzymywanego stypendium. 

2. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Gminy Zagórz na 

podstawie zdarzenia losowego. 

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 

stanowiącej pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 22. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego można składać w Urzędzie 

Gminy Zagórz w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

R o z d z i ał  V I I 

Postanowienia końcowe 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz.  

§ 24. Traci moc uchwała Nr XLIV/179/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 29 
maja 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.); 

2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728); 

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 

4) uczniu – należy przez to rozumieć dziecko realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej, 
gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych i wychowanków ośrodków 
zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz; 

5) rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów;

6) rodzinie – należy rozumieć przez to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

7) szkole – należy rozumieć szkołę publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i dorosłych oraz publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków 
obcych i kolegium pracowników służb społecznych oraz ośrodki umożliwiające dzieciom 
i młodzieży, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy realizację odpowiednio obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki; 

8) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728); 

9) innych okolicznościach – należy przez to rozumieć występujące w rodzinie bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny;

10) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do składania wniosku 
o przyznanie pomocy materialnej, a więc rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, pełnoletniego
ucznia, dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, występującego z wnioskiem o przyznanie 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

11) zdarzeniu losowym - należy przez to rozumieć nagłe wystąpienie innych okoliczności lub klęski 
żywiołowej; 

12) pełnej kwocie zasiłku losowego – należy przez to rozumieć pięciokrotność kwoty o której mowa 
w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych; 

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny,

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

2) wychowankowie 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 – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla 
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – 
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

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 w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

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.

1) zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek i pomocy niezbędnych do 
realizacji procesu dydaktycznego; 

2) zakupu przyborów szkolnych, w tym tornistrów, zeszytów, bloków i innych materiałów 
piśmienniczych; 

3) zakupu stroju i obuwia sportowego, niezbędnego do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach 
sportowych; 

4) zakupu biurka, krzesła do biurka, regału na książki;

5) pokrycia kosztów abonamentu internetowego.

1) kosztów zakwaterowania w internacie lub bursie;

2) zakupu posiłków w stołówce szkolnej lub w internacie;

3) zakupu biletów komunikacji publicznej.

a) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

b) wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium 
języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, 

c) z urzędu.

a) Przy dochodzie miesięcznym netto do 250 zł - kwota stypendium nie może być niższa niż 100% 
i nie wyższa niż 200 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. 

b) Przy dochodzie netto wyższym od 250 zł do maksymalnej kwoty kryterium dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - wysokosć stypendium nie może być 
niższa niż 80 % i nie wyższa od 150 % ww. kwoty. 

1) przerwał naukę w szkole;

2) został skreślony z listy uczniów;

1) uzyskał pomoc na podstawie nieprawdziwych danych;

2) otrzymaną pomoc materialną przeznaczył na cele inne niż edukacyjne.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Zagórzu 

Adam Malec 
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Uchwała Nr XLVII/190/09 

Rady Miejskiej w Zagórzu 

z dnia 31 lipca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Zagórz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.

90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Zagórzu uchwala, co następuje: 

T Y T UŁ  I .  R E G U L A M I N  P R Z Y Z N A W A N I A  P O M O C Y  

M A T E R I A L N E J   O   C H A R A K T E R Z E   S O C J A L N Y M   

R o z d z i ał  I  

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Regulamin określa rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
uprawnionych do korzystania z tej pomocy, formy udzielania stypendium i zasiłku 

szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz, wysokość, okresy, 

tryb i sposób przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium oraz zasiłku 

szkolnego. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

R o z d z i ał  I I 

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do 
korzystania z pomocy 

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako: 

§ 5. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są zamieszkali na 

terenie Gminy Zagórz: 

§ 6. Kryterium otrzymywania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja 

materialna osoby uprawnionej, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 

jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

§ 7. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne 

stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 

2. 

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 

w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 
2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w 
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 

obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, 

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych. 

3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym 
i motywacyjnym. 

R o z d z i ał  I I I 

Formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 8. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub formach pożądanych 

przez wnioskodawcę. 

§ 9. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

§ 10. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia 

realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym kosztów nauki języków obcych, zajęć 
sportowych, tanecznych i recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów 

organizowanych przez szkołę. 

§ 11. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym może dotyczyć w szczególności: 

§ 12. Stypendium szkolne przyznawane w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
może dotyczyć: 

§ 13. 1. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być 
przyznane wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w formach 
określonych w § 9, ust. 1, 2, i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe, zgodnie 

z zapisem ustawy art. 90 d ust. 5. 
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach 

jednocześnie. 

R o z d z i ał  I V 

Wysokość i okresy płatności stypendium szkolnego 

§ 14. 1. 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. 

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do 

ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 
3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń 
pomocy materialnej, o której mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. 

§ 15. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc 

i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 
9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może 

być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym, że 

wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć 
łącznie dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych , a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 
6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 16. Stypendium szkolne przyznane w formach o których mowa w § 9 ust. 1-3 

może być realizowane poprzez zwrot uprzednio dokonanych i zaakceptowanych 
wydatków, po przedstawieniu imiennych (wystawionych na wnioskodawcę lub 

ucznia) rachunków i faktur potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych 

w okresie od 01 sierpnia do 30 czerwca danego roku szkolnego (w przypadku 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych 

i kolegiów pracowników służb społecznych w okresie od 1 września do 30 czerwca. 

R o z d z i ał  V  

Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania stypendium 
szkolnego 

§ 17. 1. Stypendium szkolne przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz Gminy 
Zagórz w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na: 

3. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu na członka rodziny 

w sposób następujacy: 

4. Przy ustalaniu stypendium szkolnego dodatkowo mogą być brane pod uwagę 
szczególne okoliczności określone w § 6 Regulaminu i w związku z tym stypendium 
może być zwiększone o 10% ww. kwoty. 

§ 18. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się dokumenty 

oryginalne lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające trudną
sytuację materialną rodziny ucznia, słuchacza, wychowanka (w szczególności: 

zaświadczenia o wysokości dochodów osiąganych przez wszystkich członków 

rodziny np. z tytułu umowy o pracę, odcinki rent lub emerytur, zaświadczenia 

o dochodowości z gruntów rolnych, zaświadczenia o wysokości świadczeń 
otrzymywanych z ZUS, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez 
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). 

2. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w Urzędzie

Gminy Zagórz w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego; słuchacze 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 
może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2. 

§ 19. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, jak również gdy uczeń: 

2. Wypłacania stypendium zaprzestaje się również, gdy miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie nie uprawnia do ubiegania się o stypendium. 

3. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są 
obowiązani powiadomić Burmistrza Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego, w terminie 14 dni od daty ich 
wystąpienia. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium 

nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, pracowników 

kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt. 2, w przypadku 
gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego. 

5. Stypendium szkolne cofa się gdy uczeń: 

6. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności 

ustala się w drodze decyzji administracyjnej. 
8. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 

udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby 

zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy. 

Burmistrz może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

R o z d z i ał  V I 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 20. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia, 

który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 
2. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego, powinno 

być udokumentowane (np. protokołem, aktem zgonu lub zaświadczeniem 

wystawionym przez odpowiednią instytucję). 

§ 21. 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 lub kilka razy w roku, niezależnie od 

otrzymywanego stypendium. 

2. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Gminy Zagórz na 

podstawie zdarzenia losowego. 

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 

stanowiącej pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 22. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego można składać w Urzędzie 

Gminy Zagórz w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

R o z d z i ał  V I I 

Postanowienia końcowe 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz.  

§ 24. Traci moc uchwała Nr XLIV/179/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 29 
maja 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.); 

2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728); 

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 

4) uczniu – należy przez to rozumieć dziecko realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej, 
gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych i wychowanków ośrodków 
zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz; 

5) rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów;

6) rodzinie – należy rozumieć przez to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

7) szkole – należy rozumieć szkołę publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i dorosłych oraz publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków 
obcych i kolegium pracowników służb społecznych oraz ośrodki umożliwiające dzieciom 
i młodzieży, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy realizację odpowiednio obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki; 

8) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728); 

9) innych okolicznościach – należy przez to rozumieć występujące w rodzinie bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny;

10) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do składania wniosku 
o przyznanie pomocy materialnej, a więc rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, pełnoletniego
ucznia, dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, występującego z wnioskiem o przyznanie 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

11) zdarzeniu losowym - należy przez to rozumieć nagłe wystąpienie innych okoliczności lub klęski 
żywiołowej; 

12) pełnej kwocie zasiłku losowego – należy przez to rozumieć pięciokrotność kwoty o której mowa 
w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych; 

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny,

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

2) wychowankowie 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 – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla 
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – 
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

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 w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

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.

1) zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek i pomocy niezbędnych do 
realizacji procesu dydaktycznego; 

2) zakupu przyborów szkolnych, w tym tornistrów, zeszytów, bloków i innych materiałów 
piśmienniczych; 

3) zakupu stroju i obuwia sportowego, niezbędnego do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach 
sportowych; 

4) zakupu biurka, krzesła do biurka, regału na książki;

5) pokrycia kosztów abonamentu internetowego.

1) kosztów zakwaterowania w internacie lub bursie;

2) zakupu posiłków w stołówce szkolnej lub w internacie;

3) zakupu biletów komunikacji publicznej.

a) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

b) wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium 
języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, 

c) z urzędu.

a) Przy dochodzie miesięcznym netto do 250 zł - kwota stypendium nie może być niższa niż 100% 
i nie wyższa niż 200 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. 

b) Przy dochodzie netto wyższym od 250 zł do maksymalnej kwoty kryterium dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - wysokosć stypendium nie może być 
niższa niż 80 % i nie wyższa od 150 % ww. kwoty. 

1) przerwał naukę w szkole;

2) został skreślony z listy uczniów;

1) uzyskał pomoc na podstawie nieprawdziwych danych;

2) otrzymaną pomoc materialną przeznaczył na cele inne niż edukacyjne.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Zagórzu 

Adam Malec 
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Uchwała Nr XLVII/190/09 

Rady Miejskiej w Zagórzu 

z dnia 31 lipca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Zagórz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.

90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Zagórzu uchwala, co następuje: 

T Y T UŁ  I .  R E G U L A M I N  P R Z Y Z N A W A N I A  P O M O C Y  

M A T E R I A L N E J   O   C H A R A K T E R Z E   S O C J A L N Y M   

R o z d z i ał  I  

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Regulamin określa rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
uprawnionych do korzystania z tej pomocy, formy udzielania stypendium i zasiłku 

szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz, wysokość, okresy, 

tryb i sposób przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium oraz zasiłku 

szkolnego. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

R o z d z i ał  I I 

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do 
korzystania z pomocy 

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako: 

§ 5. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są zamieszkali na 

terenie Gminy Zagórz: 

§ 6. Kryterium otrzymywania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja 

materialna osoby uprawnionej, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 

jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

§ 7. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne 

stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 

2. 

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 

w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 
2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w 
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 

obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, 

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych. 

3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym 
i motywacyjnym. 

R o z d z i ał  I I I 

Formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 8. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub formach pożądanych 

przez wnioskodawcę. 

§ 9. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

§ 10. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia 

realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym kosztów nauki języków obcych, zajęć 
sportowych, tanecznych i recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów 

organizowanych przez szkołę. 

§ 11. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym może dotyczyć w szczególności: 

§ 12. Stypendium szkolne przyznawane w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
może dotyczyć: 

§ 13. 1. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być 
przyznane wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w formach 
określonych w § 9, ust. 1, 2, i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe, zgodnie 

z zapisem ustawy art. 90 d ust. 5. 
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach 

jednocześnie. 

R o z d z i ał  I V 

Wysokość i okresy płatności stypendium szkolnego 

§ 14. 1. 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. 

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do 

ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 
3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń 
pomocy materialnej, o której mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. 

§ 15. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc 

i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 
9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może 

być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym, że 

wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć 
łącznie dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych , a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 
6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 16. Stypendium szkolne przyznane w formach o których mowa w § 9 ust. 1-3 

może być realizowane poprzez zwrot uprzednio dokonanych i zaakceptowanych 
wydatków, po przedstawieniu imiennych (wystawionych na wnioskodawcę lub 

ucznia) rachunków i faktur potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych 

w okresie od 01 sierpnia do 30 czerwca danego roku szkolnego (w przypadku 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych 

i kolegiów pracowników służb społecznych w okresie od 1 września do 30 czerwca. 

R o z d z i ał  V  

Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania stypendium 
szkolnego 

§ 17. 1. Stypendium szkolne przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz Gminy 
Zagórz w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na: 

3. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu na członka rodziny 

w sposób następujacy: 

4. Przy ustalaniu stypendium szkolnego dodatkowo mogą być brane pod uwagę 
szczególne okoliczności określone w § 6 Regulaminu i w związku z tym stypendium 
może być zwiększone o 10% ww. kwoty. 

§ 18. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się dokumenty 

oryginalne lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające trudną
sytuację materialną rodziny ucznia, słuchacza, wychowanka (w szczególności: 

zaświadczenia o wysokości dochodów osiąganych przez wszystkich członków 

rodziny np. z tytułu umowy o pracę, odcinki rent lub emerytur, zaświadczenia 

o dochodowości z gruntów rolnych, zaświadczenia o wysokości świadczeń 
otrzymywanych z ZUS, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez 
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). 

2. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w Urzędzie

Gminy Zagórz w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego; słuchacze 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 
może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2. 

§ 19. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, jak również gdy uczeń: 

2. Wypłacania stypendium zaprzestaje się również, gdy miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie nie uprawnia do ubiegania się o stypendium. 

3. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są 
obowiązani powiadomić Burmistrza Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego, w terminie 14 dni od daty ich 
wystąpienia. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium 

nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, pracowników 

kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt. 2, w przypadku 
gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego. 

5. Stypendium szkolne cofa się gdy uczeń: 

6. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności 

ustala się w drodze decyzji administracyjnej. 
8. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 

udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby 

zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy. 

Burmistrz może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

R o z d z i ał  V I 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 20. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia, 

który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 
2. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego, powinno 

być udokumentowane (np. protokołem, aktem zgonu lub zaświadczeniem 

wystawionym przez odpowiednią instytucję). 

§ 21. 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 lub kilka razy w roku, niezależnie od 

otrzymywanego stypendium. 

2. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Gminy Zagórz na 

podstawie zdarzenia losowego. 

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 

stanowiącej pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 22. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego można składać w Urzędzie 

Gminy Zagórz w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

R o z d z i ał  V I I 

Postanowienia końcowe 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz.  

§ 24. Traci moc uchwała Nr XLIV/179/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 29 
maja 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.); 

2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728); 

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 

4) uczniu – należy przez to rozumieć dziecko realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej, 
gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych i wychowanków ośrodków 
zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz; 

5) rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów;

6) rodzinie – należy rozumieć przez to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

7) szkole – należy rozumieć szkołę publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i dorosłych oraz publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków 
obcych i kolegium pracowników służb społecznych oraz ośrodki umożliwiające dzieciom 
i młodzieży, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy realizację odpowiednio obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki; 

8) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728); 

9) innych okolicznościach – należy przez to rozumieć występujące w rodzinie bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny;

10) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do składania wniosku 
o przyznanie pomocy materialnej, a więc rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, pełnoletniego
ucznia, dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, występującego z wnioskiem o przyznanie 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

11) zdarzeniu losowym - należy przez to rozumieć nagłe wystąpienie innych okoliczności lub klęski 
żywiołowej; 

12) pełnej kwocie zasiłku losowego – należy przez to rozumieć pięciokrotność kwoty o której mowa 
w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych; 

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny,

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

2) wychowankowie 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 – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla 
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – 
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

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 w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

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.

1) zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek i pomocy niezbędnych do 
realizacji procesu dydaktycznego; 

2) zakupu przyborów szkolnych, w tym tornistrów, zeszytów, bloków i innych materiałów 
piśmienniczych; 

3) zakupu stroju i obuwia sportowego, niezbędnego do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach 
sportowych; 

4) zakupu biurka, krzesła do biurka, regału na książki;

5) pokrycia kosztów abonamentu internetowego.

1) kosztów zakwaterowania w internacie lub bursie;

2) zakupu posiłków w stołówce szkolnej lub w internacie;

3) zakupu biletów komunikacji publicznej.

a) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

b) wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium 
języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, 

c) z urzędu.

a) Przy dochodzie miesięcznym netto do 250 zł - kwota stypendium nie może być niższa niż 100% 
i nie wyższa niż 200 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. 

b) Przy dochodzie netto wyższym od 250 zł do maksymalnej kwoty kryterium dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - wysokosć stypendium nie może być 
niższa niż 80 % i nie wyższa od 150 % ww. kwoty. 

1) przerwał naukę w szkole;

2) został skreślony z listy uczniów;

1) uzyskał pomoc na podstawie nieprawdziwych danych;

2) otrzymaną pomoc materialną przeznaczył na cele inne niż edukacyjne.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Zagórzu 

Adam Malec 
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Uchwała Nr XLVII/190/09 

Rady Miejskiej w Zagórzu 

z dnia 31 lipca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Zagórz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.

90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Zagórzu uchwala, co następuje: 

T Y T UŁ  I .  R E G U L A M I N  P R Z Y Z N A W A N I A  P O M O C Y  

M A T E R I A L N E J   O   C H A R A K T E R Z E   S O C J A L N Y M   

R o z d z i ał  I  

Postanowienia ogólne. 

§ 1. Regulamin określa rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym, 
uprawnionych do korzystania z tej pomocy, formy udzielania stypendium i zasiłku 

szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz, wysokość, okresy, 

tryb i sposób przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendium oraz zasiłku 

szkolnego. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

R o z d z i ał  I I 

Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do 
korzystania z pomocy 

§ 4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielana jako: 

§ 5. Uprawnionymi do otrzymania stypendium szkolnego są zamieszkali na 

terenie Gminy Zagórz: 

§ 6. Kryterium otrzymywania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja 

materialna osoby uprawnionej, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, 
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, 

ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 

jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 

§ 7. 1. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne 

stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 

2. 

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 

w okresie roku szkolnego dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 
2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w 
przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 

obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, 

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych. 

3. Uczeń może korzystać jednocześnie z pomocy o charakterze socjalnym 
i motywacyjnym. 

R o z d z i ał  I I I 

Formy udzielania stypendium szkolnego 

§ 8. Stypendium szkolne przyznawane jest w formie lub formach pożądanych 

przez wnioskodawcę. 

§ 9. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

§ 10. Stypendium szkolne przyznane w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia 

realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych w tym kosztów nauki języków obcych, zajęć 
sportowych, tanecznych i recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów 

organizowanych przez szkołę. 

§ 11. Stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze 
edukacyjnym może dotyczyć w szczególności: 

§ 12. Stypendium szkolne przyznawane w formie całkowitego lub częściowego 

pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
może dotyczyć: 

§ 13. 1. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego może być 
przyznane wyłącznie w sytuacji, kiedy przyznanie stypendium szkolnego w formach 
określonych w § 9, ust. 1, 2, i 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe, zgodnie 

z zapisem ustawy art. 90 d ust. 5. 
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach 

jednocześnie. 

R o z d z i ał  I V 

Wysokość i okresy płatności stypendium szkolnego 

§ 14. 1. 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. 

2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do 

ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 
3-13 ustawy, o której mowa w ust. 1, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń 
pomocy materialnej, o której mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. 

§ 15. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc 

i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 
9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może 

być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo, z tym, że 

wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć 
łącznie dwudziestokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych , a w przypadku słuchaczy 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 
6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 16. Stypendium szkolne przyznane w formach o których mowa w § 9 ust. 1-3 

może być realizowane poprzez zwrot uprzednio dokonanych i zaakceptowanych 
wydatków, po przedstawieniu imiennych (wystawionych na wnioskodawcę lub 

ucznia) rachunków i faktur potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych 

w okresie od 01 sierpnia do 30 czerwca danego roku szkolnego (w przypadku 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych 

i kolegiów pracowników służb społecznych w okresie od 1 września do 30 czerwca. 

R o z d z i ał  V  

Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania stypendium 
szkolnego 

§ 17. 1. Stypendium szkolne przyznaje, wstrzymuje i cofa Burmistrz Gminy 
Zagórz w drodze decyzji administracyjnej. 

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na: 

3. Wysokość stypendium uzależniona jest od dochodu na członka rodziny 

w sposób następujacy: 

4. Przy ustalaniu stypendium szkolnego dodatkowo mogą być brane pod uwagę 
szczególne okoliczności określone w § 6 Regulaminu i w związku z tym stypendium 
może być zwiększone o 10% ww. kwoty. 

§ 18. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego załącza się dokumenty 

oryginalne lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, potwierdzające trudną
sytuację materialną rodziny ucznia, słuchacza, wychowanka (w szczególności: 

zaświadczenia o wysokości dochodów osiąganych przez wszystkich członków 

rodziny np. z tytułu umowy o pracę, odcinki rent lub emerytur, zaświadczenia 

o dochodowości z gruntów rolnych, zaświadczenia o wysokości świadczeń 
otrzymywanych z ZUS, a w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne przez 
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). 

2. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w Urzędzie

Gminy Zagórz w terminie do dnia 15 września danego roku szkolnego; słuchacze 

kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 

pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

4. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 
może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2. 

§ 19. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się w przypadku ustania przyczyn, które 

stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, jak również gdy uczeń: 

2. Wypłacania stypendium zaprzestaje się również, gdy miesięczna wysokość 
dochodu na osobę w rodzinie nie uprawnia do ubiegania się o stypendium. 

3. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są 
obowiązani powiadomić Burmistrza Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły 

podstawę przyznania stypendium szkolnego, w terminie 14 dni od daty ich 
wystąpienia. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium 

nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, pracowników 

kolegium służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 2 pkt. 2, w przypadku 
gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego. 

5. Stypendium szkolne cofa się gdy uczeń: 

6. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności 

ustala się w drodze decyzji administracyjnej. 
8. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na 

udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby dla osoby 

zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy. 

Burmistrz może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 

R o z d z i ał  V I 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 20. 1. Zasiłek szkolny jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla ucznia, 

który z przyczyn losowych przejściowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. 
2. Zdarzenie losowe, będące podstawą przyznania zasiłku szkolnego, powinno 

być udokumentowane (np. protokołem, aktem zgonu lub zaświadczeniem 

wystawionym przez odpowiednią instytucję). 

§ 21. 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 lub kilka razy w roku, niezależnie od 

otrzymywanego stypendium. 

2. O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Burmistrz Gminy Zagórz na 

podstawie zdarzenia losowego. 

3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 

stanowiącej pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 22. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego można składać w Urzędzie 

Gminy Zagórz w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 

uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

2. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 
Regulaminu. 

R o z d z i ał  V I I 

Postanowienia końcowe 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz.  

§ 24. Traci moc uchwała Nr XLIV/179/09 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 29 
maja 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.); 

2) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728); 

3) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); 

4) uczniu – należy przez to rozumieć dziecko realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej, 
gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych i wychowanków ośrodków 
zamieszkałych na terenie Gminy Zagórz; 

5) rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów;

6) rodzinie – należy rozumieć przez to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

7) szkole – należy rozumieć szkołę publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i dorosłych oraz publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków 
obcych i kolegium pracowników służb społecznych oraz ośrodki umożliwiające dzieciom 
i młodzieży, o której mowa w art. 16 ust. 7 ustawy realizację odpowiednio obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki; 

8) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728); 

9) innych okolicznościach – należy przez to rozumieć występujące w rodzinie bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, niepełność rodziny;

10) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawniony do składania wniosku 
o przyznanie pomocy materialnej, a więc rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, pełnoletniego
ucznia, dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, występującego z wnioskiem o przyznanie 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

11) zdarzeniu losowym - należy przez to rozumieć nagłe wystąpienie innych okoliczności lub klęski 
żywiołowej; 

12) pełnej kwocie zasiłku losowego – należy przez to rozumieć pięciokrotność kwoty o której mowa 
w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych; 

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny,

1) uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla
dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia, 

2) wychowankowie 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 – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

3) uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla 
dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, 

4) słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – 
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. 

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 w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

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.

1) zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek i pomocy niezbędnych do 
realizacji procesu dydaktycznego; 

2) zakupu przyborów szkolnych, w tym tornistrów, zeszytów, bloków i innych materiałów 
piśmienniczych; 

3) zakupu stroju i obuwia sportowego, niezbędnego do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach 
sportowych; 

4) zakupu biurka, krzesła do biurka, regału na książki;

5) pokrycia kosztów abonamentu internetowego.

1) kosztów zakwaterowania w internacie lub bursie;

2) zakupu posiłków w stołówce szkolnej lub w internacie;

3) zakupu biletów komunikacji publicznej.

a) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

b) wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium 
języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, 

c) z urzędu.

a) Przy dochodzie miesięcznym netto do 250 zł - kwota stypendium nie może być niższa niż 100% 
i nie wyższa niż 200 % kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych. 

b) Przy dochodzie netto wyższym od 250 zł do maksymalnej kwoty kryterium dochodowego, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej - wysokosć stypendium nie może być 
niższa niż 80 % i nie wyższa od 150 % ww. kwoty. 

1) przerwał naukę w szkole;

2) został skreślony z listy uczniów;

1) uzyskał pomoc na podstawie nieprawdziwych danych;

2) otrzymaną pomoc materialną przeznaczył na cele inne niż edukacyjne.

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Zagórzu 

Adam Malec 
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