
                                                                                        Załącznik do Uchwały Nr XI/110/11 

                                                                                        Rady Miasta Włocławek  

      z dnia 27 czerwca 2011 

 

 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

zamieszkałym na terenie Gminy Miasto Włocławek 

 

 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1. 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na 

terenie Gminy Miasto Włocławek, zwany dalej „Regulaminem” określa tryb, zasady i formy 

udzielania pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.  

 

§ 2. 

Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu mowa jest o:  

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);  

2) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy;  

3) szkole – należy rozumieć przez to szkoły publiczne i niepubliczne, o których mowa  

w art. 90b ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy,  

4) dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;  

5) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku,  

o którym mowa w art. 90n ust. 2 ustawy.  

 

§ 3. 

Stypendia i zasiłki szkolne przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych  

na ten cel z budżetu państwa z zastrzeżeniem, że: 

1) na stypendia szkolne przeznacza się co najmniej 95% kwoty otrzymanej dotacji; 

2) na zasiłki szkolne przeznacza się nie więcej niż 5% kwoty otrzymanej dotacji. 

 

 

 

Rozdział II 

Warunki przyznawania stypendium szkolnego 

 

§ 4. 

1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń lub słuchacz, który zamieszkuje na terenie 

Miasta Włocławek. 

2. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń lub słuchacz, który znajduje się w trudnej 

sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. 

3. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia lub słuchacza 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 (t.j. Dz. U. z 2008 r. 



Nr 115, poz. 728, z późn. zm.), podlegająca weryfikacji co 3 lata zgodnie z art.9 ust. 1 ww. 

ustawy. 

4. Dodatkowym kryterium przyznania stypendium szkolnego jest: 

1) bezrobocie występujące w rodzinie; 

2) niepełnosprawność członka rodziny; 

3) długotrwała lub ciężka choroba członka rodziny; 

4) rodzina niepełna; 

5) wielodzietność; 

6) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 

7) alkoholizm lub narkomania w rodzinie. 

 

 

Rozdział III 

Formy przyznawania stypendium szkolnego 

 

§ 5 

1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie:  

   1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,  

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w tym 

pokrycia kosztów udziału w wyrównawczych zajęciach edukacyjnych;  

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki  

poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  

tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp.;  

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 

podręczników, stroju sportowego itp. 

2. W wyjątkowych sytuacjach stypendium może być udzielone w formie świadczenia 

pieniężnego, jeżeli Prezydent Miasta Włocławek uzna, że udzielenie stypendium  

w formach określonych w ust. 1 nie jest możliwe.  

3. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.  

 

 

Rozdział IV 

Zasady i sposób udzielania stypendium szkolnego 
 

 

§ 6 

Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy  

niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. 

 

§ 7 

Wysokość stypendium szkolnego wynosi 80% kwoty, o której mowa w art. 6  

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, 

poz. 2255, z późn. zm.) miesięcznie z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych w górę. 

 

§ 8 

Jeżeli po rozpatrzeniu złożonych wniosków okaże się, że kwota dotacji nie zostanie 

rozdysponowana w całości, kwota o której mowa w § 7 może być podwyższona. 

 

 

§ 9 

Stypendium szkolne wypłacane jest w formach, o których mowa w § 5 w terminach:  

1) do dnia 31 grudnia - za okres od września do grudnia danego roku;  



2) do dnia 30 czerwca - za okres od stycznia do czerwca danego roku. 

 

§ 10 

1. Stypendium szkolne wypłacane jest po uprzednim przedłożeniu przez wnioskodawców 

rachunków i/lub faktur potwierdzających wydatki określone w § 5 ust. 1 w terminach: 

1) do dnia 15 listopada za okres do grudnia danego roku szkolnego  

2) do dnia 15 kwietnia za okres do czerwca danego roku szkolnego. 

2. Faktury i rachunki, o których mowa w ust. 1 należy złożyć we właściwym merytorycznie 

d/s oświaty Wydziale Urzędu Miasta Włocławek.  

3. Rachunki mogą być wystawione na rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.  

 

§ 11 

1. Stypendium szkolne w formach, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 jest wypłacane                     

na zasadzie refundacji poniesionych kosztów na cele edukacyjne rodzicom ucznia, prawnym 

opiekunom ucznia, pełnoletniemu uczniowi: 

1) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę;  

2) w kasie Urzędu Miasta Włocławek – w pozostałych przypadkach. 

2.  Stypendium szkolne w formie rzeczowej określonej w § 5 pkt 3 może być udzielane 

poprzez zakup przez Gminę niezbędnych przedmiotów i przekazanie ich uczniowi. 

 

 

 

Rozdział V 

Zasady i sposób udzielania zasiłku szkolnego 
 

 

§ 12 

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi lub słuchaczowi, który znajduje się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej w szczególności: 

1) śmiercią rodzica/ opiekuna prawnego; 

2) utratą mienia znacznej wartości; 

3) działaniami sił przyrody np. w postaci ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia pioruna 

oraz innych żywiołów; 

4) urodzeniem dziecka przez uczennicę; 

5) innymi szczególnymi okolicznościami. 

2. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od udzielonej 

uczniowi lub słuchaczowi innej formy pomocy materialnej. 

 

§ 13 

Zasiłek szkolny przyznaje się w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego,  

które nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty,  

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

rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.). 

 

 

§ 14 

Zasiłek szkolny jest wypłacany rodzicom ucznia, prawnym opiekunom ucznia  

lub pełnoletniemu uczniowi w następujący sposób: 

1) przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę; 

2) w kasie Urzędu Miasta Włocławek – w pozostałych przypadkach. 

 

 



 

 

Rozdział VI 

Tryb składania i rozpatrywania wniosków 
 

§ 15 

 Pomoc materialna dla uczniów przyznawana jest na wniosek:  

1) rodziców, prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia;  

2) dyrektora szkoły; 

3) z urzędu.  

 

§ 16 

1. Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest złożenie wniosku, według 

obowiązującego wzoru (załącznik nr 1 Regulaminu), w terminie do 15 września danego roku 

szkolnego. 

2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego  

może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust.1. 

3. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego powinny zostać załączone dokumenty 

dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia. 

 

§ 17 

1. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące  

od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku. 

2. Warunkiem ubiegania się o zasiłek szkolny jest złożenie wniosku, według obowiązującego 

wzoru (załącznik nr 2 Regulaminu) wraz z udokumentowaniem okoliczności zdarzenia 

losowego opisanego we wniosku. 

 

§ 18 

Wnioski, o których mowa w § 16 i § 17 składa się we właściwym merytorycznie d/s oświaty 

Wydziale Urzędu Miasta Włocławek. 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

 

§19 

W sprawach spornych i nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Prezydent 

Miasta Włocławek. 

 


