
 
UCHWAŁA NR XLIII/251/18 

RADY MIEJSKIEJ W BARWICACH 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barwice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. 2018 r., poz. 994)1) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2017 r., 

poz. 2198)2) Rada Miejska w Barwicach, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamiesz-

kałych na terenie Gminy Barwice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/203/05 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie 

ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomor-

skiego z 2005 r. Nr 55, poz. 1241) i uchwała Nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 października 

2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. 

Zachodniopomorskiego z 2007 r. poz. 2638). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barwic. 

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

Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. 

 

 Przewodniczący Rady 

 

Edward Trejnis 
 

                                                      
1) Zmiany Dz. U. z 2018.1000; 
2) Zmiany DZ. U. z 2017.2203; 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 31 lipca 2018 r.

Poz. 3712



 

                                          Załącznik do Uchwały  

                                          Nr XLIII/251/18  

                                          Rady Miejskiej w Barwicach 

                                          z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Barwice 

 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769); 

2) ustawie o świadczeniach rodzinnych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1952); 

3) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198); 

4) regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barwice; 

5) uczniach - należy przez to rozumieć – ucznia, wychowanka lub słuchacza szkół, o których mowa w art. 

90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, zamieszkałych na terenie Gminy Barwice; 

6) szkole - należy przez to rozumieć – placówki, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie 

oświaty; 

7) rodzinie - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w  art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). 

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, którzy zamieszkują na terenie Gminy 

Barwice. 

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

1) stypendium szkolne; 

2) zasiłek szkolny. 

§ 4. Stypendium szkolne, z zastrzeżeniem art. 90d ust. 12 ustawy o systemie oświaty, może otrzymać uczeń 

znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w 

szczególności, gdy w rodzinie tej występują przesłanki, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty. 

§ 5. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniom znajdującym się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 2 – Poz. 3712



 

II. Formy pomocy materialnej 

§ 6. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie: 

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

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także 

udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w art. 90b ust. 3 

ustawy o systemie oświaty; 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym;  

4) świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty. 

§ 7. 1. Pomoc materialna przyznana w formie, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 realizowana jest przelewem na 

rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne. 

2. Pomoc materialna przyznana w formie, o której mowa w § 6 ust. 3 i 4 rozliczana jest przedłożeniem 

oryginałów faktur, dowodów wpłaty, oryginałów biletów miesięcznych oraz oświadczeń dotyczących 

wydatków związanych z uczęszczaniem dziecka do szkoły po wypłacie stypendium szkolnego w terminie 

określonym w decyzji. 

§ 8. 1. Refundacja kosztów, o których mowa w § 7 zostaje dokonana, jeżeli przedłożone dokumenty 

spełniają następujące warunki: 

1) są wystawione imiennie z podaniem adresu wskazanego w decyzji, prawnego opiekuna lub innej 

osoby, która składała wniosek; 

2) dotyczą wydatków na cele edukacyjne; 

3) dotyczą danego roku szkolnego i zostały przedłożone w terminie wskazanym w decyzji. 

§ 9. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres zgodnie z art. 90d ust. 10 ustawy systemie oświaty. 

§ 11. Stypendium szkolne wypłacane jest dwa razy w roku szkolnym 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. 

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

III. Zasady i warunki przyznawania stypendium szkolnego. 

§ 13. Podstawą przyznania stypendium szkolnego jest wysokość dochodu przypadająca we wspólnym 

gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym 

miesiąc złożenia wniosku. 

§ 14. 1. W przypadku dochodów z gospodarstwa rolnego należy dostarczyć zaświadczenie z właściwego 

urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych ogólnej powierzchni za 

wymagany rok kalendarzowy. 

 

2. Miesięczny dochód z 1 ha przeliczeniowego jest równy kwocie, o której mowa w art. 8 ust. 9 ustawy o 

pomocy społecznej. 
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§ 15. Wysokość stypendium uzależniona jest od kwoty miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia, o 

której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 16. 1. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty i nie może przekraczać miesięcznie 200% 

kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

2.W celu określenia wysokości stypendium wyznacza się dwie grupy dochodowe: 

1.I grupa dochodowa - dochody miesięczne nie większe niż 50% kwoty, o której mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej; 

2.II grupa dochodowa - dochody miesięczne powyżej 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy 

o pomocy społecznej. 

3.W zależności od zakwalifikowania do danej grupy dochodowej stypendium może wynieść: 

1) w I grupie dochodowej - więcej niż 80% i nie więcej niż 200% kwoty określonej 

w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych; 

2) w II grupie dochodowej - nie mniej niż 80% i nie więcej niż 150% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

IV. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 17. Stypendium szkolne przyznaje burmistrz lub osoba upoważniona przez burmistrza w drodze decyzji 

administracyjnej na podstawie wniosku złożonego w Centrum Usług Wspólnych w Barwicach. 

§ 18. 1. Świadczenie w formie stypendium szkolnego przyznawane jest na wniosek: 

1) rodzica lub prawnego opiekuna; 

2) pełnoletniego ucznia; 

3) dyrektora szkoły. 

2.Stypendium szkolne może być przyznane także z urzędu. 

§ 19. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminach: 

1) od dnia 01 września do dnia 15 września danego roku szkolnego w przypadku uczniów szkół 

podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; 

2) od dnia 01 października do dnia 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy 

kolegiów, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty. 

2. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po 

upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, a uczeń może uzyskać prawo do pomocy materialnej od następnego 

miesiąca po złożeniu wniosku. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1 wymaga uzasadnienia 

przyczyn niezachowania terminu. 

3. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w 

danym roku szkolnym w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a w 

przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty na okres nie 

krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 

§ 20. Uczeń może jednocześnie korzystać z pomocy o charakterze socjalnym i motywacyjnym. 
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V. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 21. Zasiłek szkolny przyznaje burmistrz lub osoba upoważniona przez burmistrza w drodze decyzji 

administracyjnej na podstawie wniosku złożonego w Centrum Usług Wspólnych w Barwicach. 

§ 22. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego na wniosek podmiotów, o których mowa w § 18. 

2.Warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku o zasiłek szkolny wraz z 

udokumentowaniem następujących okoliczności: 

1) śmierć rodzica lub prawnego opiekuna; 

2) klęska żywiołowa (pożar, zalanie lub inny żywioł); 

3) długotrwała choroba ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna; 

4) utrata mienia: podręczników, wyposażenia szkolnego, sprzętu sportowego i innego związanego z 

edukacją; 

5) innych szczególnych okoliczności. 

§ 22. Zasiłek 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 szkolnego. 

§ 23. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność 

kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

§ 24. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia 

zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

VI. Obowiązki wnioskodawców o stypendium szkolne 

§ 25. 1. Wnioskodawcy są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o 

ustaniu przyczyn jego przyznania. 

2.Wnioskodawcy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o zmianach, 

które zachodzą w składzie, dochodach rodziny lub toku nauki, a mających wpływ na dalsze korzystanie ze 

stypendium szkolnego. 

3.Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę 

jego przyznania. 

4.Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5.Stypendium szkolne nie przysługuje na przedmiot, bądź usługę, która była już przedmiotem innego 

świadczenia, finansowanego ze środków budżetowych lub europejskich. 

6.Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala się w drodze decyzji 

administracyjnej. 

7.W przypadkach szczególnych, zwłaszcza, jeżeli zwrot wydatków na udzielenie stypendium szkolne w 

całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki 

udzielanej pomocy, burmistrz może odstąpić od żądania takiego zwrotu. 
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VII. Postanowienia końcowe 

§ 26. Wypłata stypendium i zasiłku szkolnego następuje po otrzymaniu dotacji, o której mowa w art. 90r ust. 

1 ustawy o systemie oświaty. 

§ 27. 1. Wypłata stypendium szkolnego w formie pieniężnej wypłacana jest na rachunek bankowy wskazany 

przez wnioskodawcę lub w kasie Banku Spółdzielczego w Białogardzie oddział Barwice. 

2. Wypłata zasiłku szkolnego realizowana jest w kasie Centrum Usług Wspólnych w Barwicach.  

§ 28. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy o 

systemie oświaty. 
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