
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-II.4131.2.100.2017 

WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

z dnia 5 lipca 2017 r. 

Działając na podstawie art.85, 86 i 91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ. 

U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) w związku z art.90n ust.4 pkt 3 oraz art.90n ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty /Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn.zm./ 

STWIERDZAM NIEWAŻNOŚĆ 

§ 8. pkt 2 i §9 ust. 3 i §16 ust.2 Uchwały Nr XXVI/166/2017 Rady Gminy Chłopice z dnia 30 maja 2017r. 

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Chłopice 

Uzasadnienie  

 Uchwałą Nr XXVI/166/2017 z dnia 30 maja 2017r. Rada Gminy w Chłopicach uchwaliła Regulamin 

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

Chłopice . 

Podstawę prawną ww. uchwały stanowi art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm.). Zgodnie z brzmieniem tego przepisu rada gminy uchwala 

regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy, kierując się celami o pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa 

w szczególności: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich 

rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ; 

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego. 

Dokonując analizy przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził ,że postanowienia §8 pkt 2 i §9 

ust. 3 i §16 ust.2 są niezgodne z prawem. 

W §9 ust. 3 i §16 ust.2 niniejszego regulaminu ustalono, iż wzór wniosku o przyznanie stypendium 

szkolnego oraz wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do 

Regulaminu .Z kolei w art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oświaty określono, co powinien zawierać 

wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej. Z tych powodów w ocenie organu nadzoru 

ustalenie wzoru stanowiącego załącznik do regulaminu jest przekroczeniem przez radę gminy 

kompetencji wynikającej z art. 90f ww. ustawy. Organ wykonawczy gminy może opracować wzór 

wniosku jedynie jako pomoc dla chcących skorzystać z gotowego wzoru. Nie można jednak narzucać, 

żeby wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego był składany według wzoru 

ustalonego przez organ gminy w drodze aktu prawa miejscowego.  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 6 lipca 2017 r.
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Ponadto należy zauważyć, że wzory ww. wniosków określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej 

uchwały zawierają dane , które wykraczają poza zakres niezbędnych danych do ustalenia prawa do 

pomocy materialnej wymienionych w art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oświaty, co stanowi również 

istotne naruszenie prawa. 

Wobec tego, za bezpodstawne i sprzeczne powołanymi przepisami należy uznać postanowienia 

uchwały obligujące wnioskodawców do złożenia podania o stypendium szkolne i zasiłek szkolny 

według ustalonych wzorów. 

W dalszej kolejności wymaga zaznaczenia, że art. 90n ust. 4 pkt 3 ustawy o systemie oświaty 

nakazuje uzasadnić przesłanki przyznania świadczenia pomocy społecznej i potwierdzić to 

zaświadczeniem albo oświadczeniem o dochodach.  

W związku z powyższym zapis §8 pkt 2 ocenianego regulaminu, w którym rada postanowiła, że 

warunkiem ubiegania się o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

w formie stypendium szkolnego jest dołączenie do wniosku dokumentów umożliwiających określenie 

miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej , narusza przepis art. 90n ust. 4 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Wyż.cyt. przepis bowiem 

nakazuje uzasadnić przesłanki przyznania stypendium i potwierdzić to zaświadczeniem albo 

oświadczeniem o dochodach. 

Żądanie zatem jedynie dokumentów na potwierdzenie wysokości uzyskiwanych przez wnioskodawcę 

dochodów wniosku nie znajduje odzwierciedlenia w ustawie. 

W związku z powyższym stwierdzić należy, że przedmiotowa uchwała Rady Gminy w Chłopicach 

z dnia 30 maja 2017r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chłopice w części dotyczącej §8 pkt 2 i §9 ust. 3 i §16 ust.2 

została podjęta z istotnym naruszeniem art. 90n ust. 4 ustawy o systemie oświaty . 

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Rzeszowie ul. Kraszewskiego 4A za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego w terminie 30 dni od 

dnia jego doręczenia. 

  

 

wz. WOJEWODY PODKARPACKIEGO 

WICEWOJEWODA 

 

 

Piotr Pilch 
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