
UCHWAŁA NR L/517/14
RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na 
terenie miasta Iława

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 ze zm.), art. 18 ust.2 pkt 14a i 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na 
terenie miasta Iława, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Iławy.

§ 3. Tracą moc uchwały:

- Nr XXXIV/385/2005 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Iława;

- Nr X/105/07 Rady Miejskiej Iławie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Iława;

- Nr XLIX/614/10 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Iława oraz 
ustalenia jednolitego tekstu tego regulaminu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2014 r.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Iławie

mgr Roman Groszkowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/517/14

Rady Miejskiej w Iławie

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Regulamin

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta 
Iława

Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) uczniu – należy przez to rozumieć uprawnionych do pomocy materialnej wymienionych w § 3 niniejszego 
regulaminu;

2) stypendium – należy przez to rozumieć stypendium szkolne, o którym mowa w § 2 pkt 1 regulaminu;

3) zasiłku – należy przez to rozumieć zasiłek szkolny, o którym mowa w § 2 pkt 2 regulaminu;

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

5) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.);

6) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku 
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 ze zm.);

7) dochodzie netto – należy przez to rozumieć miesięczne przychody pomniejszone o zaliczkę na podatek 
dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne oraz o alimenty świadczone na 
rzecz innych osób; ponadto do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, 
świadczeń w naturze oraz kwot stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, a także kwot stypendium za wyniki 
w nauce lub osiągnięcia sportowe.

§ 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi dalej pomocą materialną, są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

Uprawnieni do korzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 3. Uprawnionymi do otrzymywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

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.

§ 4. 1. § 4. 1. Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji 
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje:
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1) bezrobocie,

2) niepełnosprawność,

3) długotrwała lub ciężka choroba,

4) wielodzietność,

5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,

6) alkoholizm lub narkomania,

7) przemoc w rodzinie,

8) niepełność rodziny,

9) sytuacja o charakterze zdarzenia losowego,

z zastrzeżeniem ust. 3.

2. 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 o pomocy społecznej.

3. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 2, jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-
13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których 
mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy o systemie oświaty.

4. Stypendium nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków 
publicznych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Uczeń otrzymujący inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać 
stypendium szkolne pod warunkiem, że łączna wysokość stypendiów nie przekroczy dwudziestokrotności, 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 
o świadczeniach rodzinnych.

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

§ 6. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być przyznawana uprawnionym uczniom zamieszkałym 
na terenie miasta Iława.

Formy i częstotliwość udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 7. 1. W zależności od potrzeb uczniów stypendia szkolne udziela się uczniom w następujących formach:

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 udziału 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, jeżeli Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie uzna, że udzielenie 
stypendium w formach, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych  
także w formie, o której mowa w pkt 3, nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, 
o których mowa w pkt 3 udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1-3, nie jest celowe.

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

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

§ 8. 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 akademickim.
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2. Zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego 
stypendium szkolnego.

Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania i cofania świadczeń pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym

§ 9. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Iławie w drodze decyzji administracyjnej.

§ 10. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,

2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego  kolegium języków 
obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 3 pkt 2.

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

§ 11. 1. Wzory wniosków o udzielenie stypendium szkolnego i udzielenie zasiłku szkolnego określa Dyrektor 
MOPS w Iławie w formie zarządzenia.

2. Wniosek powinien zawierać udokumentowanie sytuacji materialnej (tj. wysokość dochodów netto z miesiąca 
poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony. 
W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągających dochody z innych 
źródeł, wysokość dochodu określa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 8 ust. 5-13 ustawy o pomocy 
społecznej) w formie zaświadczeń lub oświadczeń.

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Iławie 
do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i 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.

4. Wniosek o zasiłek szkolny można składać w MOPS w Iławie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 
wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

§ 12. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które

stanowiły podstawę jego przyznania lub w przypadku zatajenia dochodów mających wpływ na decyzję 
o przyznaniu stypendium lub o jego wysokości.

2. Rodzice, prawni opiekunowie ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani 
do niezwłocznego powiadomienia w formie pisemnej Dyrektora MOPS o ustaniu przyczyn, które stanowiły 
podstawę przyznania stypendium szkolnego.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium  nauczycielskiego, nauczycielskiego 
kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w § 3 pkt 2, 
w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania 
stypendium szkolnego.

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

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

6. 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 
udzielanej pomocy, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie może odstąpić od żądania takiego 
zwrotu.

7. Od decyzji administracyjnej o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokość lub odmowy 
przyznania pomocy oraz wstrzymania lub cofnięcia pomocy, służy odwołanie.

Wysokość świadczeń pomocy materialnej
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§ 13. 1. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium może być realizowane w okresach 
innych niż miesięczne 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 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 o świadczeniach rodzinnych.

2. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 
2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% tej kwoty.

3. Wysokość stypendium szkolnego dla uczniów mieszkających na terenie miasta Iławy     wynosi:

 Wysokość stypendium  Miesięczna wysokość dochodu na osobę  
uprawniająca do otrzymania stypendium

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

 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 
ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej

 do 200 %  do 40 %

 od 180 % do 200%  powyżej  40% do 50%

 od 160 % do 200%  powyżej  50% do 60%

 od 140 % do 200%  powyżej  60% do 70%

 od 120 % do 200%  powyżej  70% do 80%

 od 100 % do 200%  powyżej  80% do 90%

 od 80 % do 200%  powyżej  90% do 100%

§ 14. 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.

Sposoby realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 15. 1. Pomoc materialna przyznana w formach, o których mowa w § 7 ust.1 pkt 1 i 3 może   być realizowana 
poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich dokumentów 
potwierdzających poniesione wydatki w formie przelewu na rachunek bankowy rodziców ucznia (opiekunów 
prawnych) lub pełnoletniego ucznia, bądź płatna gotówką w kasie MOPS.

2. Pomoc materialna przyznana w formie, o której mowa w § 7 ust.1 pkt 2, realizowana jest poprzez 
dostarczenie za pośrednictwem szkół uczniom książek i pomocy naukowych oraz przyborów szkolnych, które 
zostały zgłoszone przez uczniów i zaakceptowane przez szkoły. Rodzice uczniów (opiekunowie prawni), bądź 
uczniowie pełnoletni otrzymaną pomoc potwierdzają w protokole odbioru.

3. Pomoc materialna przyznana w formie o której mowa w § 7 ust.1 pkt 4 może być realizowana poprzez 
wypłatę stypendium na rachunek bankowy bądź płatna gotówką w kasie MOPS w Iławie osobom, o których mowa 
w ust.1.

4. Pomoc, o której mowa w § 7 ust. 3 udzielona w formie pieniężnej - przekazywana jest jak w ust.1, 
a udzielona w formie rzeczowej - realizowana jest w sposób określony w ust.2.
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