
UCHWAŁA NR I N/7/2019
RADY GMINY MARKUSY

z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Markusy

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. 
Dz. U. 2019 poz. 506) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018r. 
poz. 1457 ze zm. ) Rada Gminy Markusy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się „ Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Markusy” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VIII/46/2016 Rady Gminy Markusy z dnia 27-10-2016r. w sprawie Regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Markusy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kalinowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2019 r.

Poz. 4097



Załącznik nr 1 do uchwały  
Rady Gminy Markusy  

Nr I N/7/2019 z dnia 17 lipca 2019 
 
 
 

Regulamin 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Markusy 
 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
Regulamin określa zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
Wyodrębnione zostały dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialna o charakterze 
socjalnym i pomoc materialna o charakterze motywacyjnym.  
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1. stypendium szkolne 

2. zasiłek szkolny 
§ 2 

 
Podmioty uprawnione do korzystania z pomocy materialnej 
 
Prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym 
na terenie gminy Markusy (bez względu na miejsce pobierania nauki): 

1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o 
uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników 
służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 24. roku życia; 

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - 
do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych  
dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. 

Pod pojęciem miejsca zamieszkania ucznia pozostającego pod władzą rodzicielską 
(małoletniego) należy rozumieć miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, 
któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone 
wykonywanie władzy rodzicielskiej. 
 

§ 3 
 

Procedura udzielania stypendium szkolnego 
 
Kryterium dochodowe 

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja 
materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, 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. 
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Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa a art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018 poz. 1508 ze zm.). 

Tryb wnioskowania 

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie 
stypendium mogą złożyć: 

• rodzice, 

• opiekunowie prawni uczniów, 

• pełnoletni uczniowie, 

• dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków. 

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie 
przyznania stypendium szkolnego z urzędu. 

Termin ubiegania się o stypendium szkolne 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku 
szkolnego, a w przypadku:  

1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 
w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;  

2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego 
roku szkolnego. 

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być 
złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne 
jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek 
złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie.  
W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminu 
nastąpiło bez jego winy. 

Miejsce złożenia wniosku 

1. Uprawnieni do ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego składają wnioski,  
w wyżej wymienionych terminach w Urzędzie Gminy w Markusach. 

2. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium powinny zostać złożone wyłącznie kopie 
dokumentów stanowiących, zgodnie z pouczeniem zawartym na formularzu wniosku, 
niezbędne załączniki do wniosku. 

Wysokość stypendium szkolnego 

Wysokość stypendium szkolnego jest uwarunkowana wysokością dochodów oraz warunkami 
życia w rodzinie.  

1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa  
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych  
(Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm.).  

 
2. Stypendium nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa  

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. 
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Okres, na który przyznaje się stypendium szkolne 

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

2. W przypadku ucznia lub słuchacza kolegium kończącego naukę, ostatnie stypendium 
wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył on naukę. 

Wypłata stypendium szkolnego 

1. Stypendium szkolne na dany okres dla konkretnego ucznia, przyznaje Wójt Gminy  
w formie decyzji administracyjnej. 

2. Stypendium szkolne może być wypłacane w formie przelewu, na wskazany na piśmie 
przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy 
w Markusach. 

3. Wypłata stypendium szkolnego następuje w terminie dwóch miesięcy  
od otrzymania decyzji przyznającej stypendium szkolne po przedłożeniu: 
a) imiennych rachunków lub faktur zakupu towarów, co umożliwi określenie kosztów  

i osoby dokonującej zakupu, dowodów wpłat za naukę, za pobyt  
w internacie, 

b) imiennych biletów miesięcznych, przy korzystaniu z dojazdów do szkoły. 
 
W przypadku nieudokumentowania w wyżej wymienionym terminie wydatków na cele 
edukacyjne, może być wstrzymane stypendium szkolne w następnych okresach.  

§ 4 
 
Obowiązek informacyjny wnioskodawcy 
 
Osoby otrzymujące stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Urząd 
Gminy w Markusach o wystąpieniu wszelkich przyczyn, które mają wpływ na przyznanie 
stypendium.  

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły 
podstawę przyznania stypendium szkolnego. Należności  z tytułu nienależnie pobranego 
stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji. 

§ 5 

 
Rozliczanie stypendiów szkolnych 

wnioskodawcy składają w Urzędzie Gminy w Markusach kserokopie faktur, potwierdzających 
dokonanie zakupów  zgodnie z katalogiem wydatków podlegających refundacji w ramach 
stypendium szkolnego 
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§ 6 
 

Procedura udzielania zasiłku szkolnego 

Podmioty uprawnione 

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

Formy udzielania zasiłku szkolnego 

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 
wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej  
o charakterze edukacyjnym. 

Wysokość zasiłku szkolnego 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej 
pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej  
5 lat do ukończenia 18 lat, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. 
o świadczeniach rodzinnych. Wysokość zasiłku szkolnego przyznanego na rzecz 
konkretnego wnioskodawcy uzależniona jest od charakteru zdarzenia losowego 
uzasadniającego przyznanie pomocy w tej formie.  

Częstotliwość przyznawania zasiłku szkolnego 

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od 
otrzymywanego stypendium szkolnego. 

Termin ubiegania się o zasiłek szkolny 

Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin 
ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia 
uzasadniającego jego przyznanie. 

Okoliczności uzasadniające ubieganie się o zasiłek szkolny 

Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku 
szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, w szczególności: 

• śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, 

• klęska żywiołowa, 

• ciężka choroba wspólnie zamieszkującego członka rodziny, która wymaga 
ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych, 

• pożar, włamanie lub zalanie mieszkania, 

• inne zdarzenia losowe o charakterze przejściowym, mające negatywny wpływ  
na sytuację materialną ucznia i jego proces edukacyjny. 

Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest dołączenie oświadczenia, zaświadczenia  
lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego oraz wskazujące,  
że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej  
ucznia/ uczniów. Takimi dokumentami mogą być np. akt zgonu, zaświadczenie lekarskie, 
zaświadczenie z policji, straży pożarnej itp.  
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Tryb wnioskowania 

Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu. Wniosek o przyznanie zasiłku 
mogą złożyć zamieszkujący na terenie Gminy Markusy: 

• rodzice, 

• opiekunowie prawni uczniów, 

• pełnoletni uczniowie, 

• dyrektorzy szkół, kolegiów lub ośrodków. 

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie 
przyznania zasiłku szkolnego z urzędu. 

Miejsce złożenia wniosku 

Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku szkolnego składają wnioski w Urzędzie Gminy  
w Markusach. 
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