
UCHWAŁA NR XXIX/244/13
RADY MIEJSKIEJ W NAŁĘCZOWIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Nałęczów.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7  września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i po uzyskaniu opinii Komisji Oświaty, 
Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Komisji Gospodarki, Budżetu i Mienia Komunalnego Rada Miejska uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) dla uczniów uprawnionych do 
świadczeń na podstawie ustawy o systemie oświaty (art. 90b ust. 3  i 4) i zamieszkujących teren gminy 
udzielana będzie na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik Nr 1  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/217/13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nałęczów 
(Dz. Urz. .Woj. Lub. z 2013 r., poz. 4696). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nałęczowa. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1  września 2014 roku. 

 

Przewodniczący Rady

Jacek Wilk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 stycznia 2014 r.

Poz. 386



Załącznik nr 1  
         do uchwały nr XXIX/244/13 

         Rady Miejskiej w Nałęczowie 
 z dnia 30 grudnia 2013 r. 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie 
 gminy Nałęczów  

 
§ 1. Regulamin określa wysokość, formy i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 

§ 2. 1. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od dochodu przypadającego na członka rodziny 
i wynosi: 

 

Lp. 

 

Dochód na członka rodziny w zł. 

 

Kwota stypendium (% kwoty bazowej) 

 

1. 0 - 250 130 

2. 251 - 456 90 

  
 2. W przypadku wystąpienia w rodzinie ucznia: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej 
choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub nar-
komanii, niepełnej rodziny, wystąpienia zdarzenia losowego, kwotę stypendium zwiększa się o 10%. 
 3. Stypendium szkolne dla konkretnego ucznia przyznaje w formie decyzji administracyjnej burmistrz. 

§ 3. 1. W zależności od potrzeb stypendia szkolne udziela się uczniom w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wyrównawczych, a także 
udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole 
w ramach planu nauczania, a w szczególności: 

a) opłat za dojazd i udział w zajęciach: nauki języków obcych, kursów językowych, kursów komputerowych, 
gimnastyki korekcyjnej, logopedycznych, psychologiczno-pedagogicznych lub w innych zajęciach edukacyj-
nych; 

b) opłat za udział w wycieczkach szkolnych (zielonych szkołach), wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów, muze-
ów lub w innych imprezach organizowanych przez szkołę; do wysokości stypendium określonej w § 2. 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, tj: 

a) koszty zakwaterowania w bursie, internacie lub stancji; 

b) opłaty za czesne; 

c) posiłki w stołówce internatu lub szkoły; 

d) koszty związane z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej (zwrot kosztów związanych 
z dojazdem do szkoły poza miejscem zamieszkania); do wysokości stypendium określonej w § 2. 

3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych książek 
niezbędnych do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych, a w szczególności: 

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych o charakterze 
edukacyjnym i innych pomocy dydaktycznych; 

b) zakupu  przyborów i pomocy szkolnych w tym związanych z nauką zawodu, tornistra lub plecaka szkolnego, 
stroju gimnastycznego, biurka i krzesła do komputera do nauki w domu oraz innego wyposażenia uczniów 
wymaganego przez szkołę; 

c) zakupu komputera (w tym akcesoriów komputerowych), drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją 
drukowania, oprogramowania komputerowego, nośników pamięci, papieru i tuszu do drukowania oraz innych 
urządzeń związanych z nauką zawodu, do wysokości stypendium określonej w § 2. 
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2. Stypendia szkolne, o których mowa w ust. 1 mogą być realizowane przez zwrot na konto wnioskodawcy 
uprzednio dokonanych i zaakceptowanych wydatków po przedstawieniu imiennych (wystawionych na wnioskodawcę 
lub ucznia) rachunków i faktur potwierdzających poniesienie wydatków. 

§ 4. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Nałęczowie. 

§ 5. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w jednej lub kilku formach wymienionych w § 3 regulaminu. 
2. Zasiłek szkolny przyznaje burmistrz w wysokości i formie uwzględniającej zdarzenie losowe uzasadniające 

udzielenie takiej pomocy. 
3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w sekretariacie urzędu w terminie nie dłuższym niż dwa 

miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego udzielenie pomocy. 

§ 6. Wniosek o stypendium szkolne lub zasiłek szkolny może być złożony na formularzu określonym w załączni-
ku do regulaminu lub bez tego formularza ale z zachowaniem obowiązujących elementów, o których mowa w art. 90 
ust. 4 ustawy o systemie oświaty. 

§ 7. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana zgodnie z regulaminem jest wypłacana na konto wnio-
skodawcy wskazane we wniosku. 
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ZAŁ ĄCZNIK  
do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym  
na terenie gminy Nałęczów 

W N I O S E K  

 O  PRZYZNANIE  STYPENDIUM SZKOLNEGO / ZASIŁKU SZKO LNEGO 8 
 
1. Imię i nazwisko ucznia: ..................................................................................................................... 

Data urodzenia ucznia: ................................................. 

Imię i nazwisko rodziców (opiekunów) ucznia: 

.......................................................................................................................... 

2. Miejsce zamieszkania ucznia: .......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

3. Nazwa i adres szkoły (kolegium, ośrodka) do której uczeń uczęszcza: 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

W roku szkolnym 20..../20....uczeń klasy/roku…………......…. 

4. Pożądana forma świadczenia pomocy materialnej9 (inna niż pieniężna): 
 

 
Lp. 

 
Rodzaj formy stypendium 

 
Opis 

1. 
Pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w 
szkole w ramach planu nauczania, dodatkowych lekcji, nauki, 
zajęć dla dyslektyków i dysgrafików (opisać rodzaj zajęć oraz 
wskazać szkołę, lub organizatora która je realizuje) 

 
 
 
 
 

2. 
Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym  

Podręczniki, słowniki, encyklopedie, inne pomoce naukowe, 
strój sportowy (wskazać nazwę rzeczy będących przedmiotem 
pomocy) 

 
 
 
 

3. 
Pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania10, 11  

 przejazdy do szkoły, zakwaterowanie, wyżywienie  (wskazać 
rodzaj kosztów oraz miejsce ich ponoszenia) 

 
 
 
 
 

5. Informacja o sytuacji rodziny ucznia. W rodzinie ucznia występuje12: 
a) bezrobocie 
b) niepełnosprawność 
c) ciężka lub długotrwała choroba 
d) wielodzietność 
e) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 
f) alkoholizm 
g) narkomania 
h) niepełna rodzina 

                                                      
8 Niepotrzebne skreślić 
9 Należy zakreślić jedną lub kilka pożądanych form pomocy materialnej 
10 Dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów 
11 Nie dotyczy zasiłku szkolnego 
12 Należy podkreślić właściwe 
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6. Informacja o pobieraniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych13 

................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Uzasadnienie wniosku (opisać zdarzenie losowe): 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

7. Dane członków rodziny:7 
 

Lp. Imię i Nazwisko Stopień pokrewieństwa Data urodzenia 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

8. Oświadczenie o dochodach netto członków rodziny osiągnięte w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku 
zgodnie z przedstawionymi zaświadczeniami8 i 9: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
13 Należy określić rodzaj stypendium, jego wysokość oraz okres pobierania 
7 dotyczy tylko zasiłku szkolnego 
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Lp. 
Członek rodziny 
(imię i nazwisko) 

DOCHODY  
 
OGÓŁEM 

Z podjętej pra-
cy, renty, eme-

rytury 

Z posiadanych gruntów 
z ha przelicz. x 

……..zł 
Inne 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 RAZEM:     

 

9. Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej9. 

10. Nazwa banku i numer konta na które stypendium będzie przekazywane:  

……………………………………………………………………………………………………… 

OŚWIADCZAM ŻE: 

Dane podane we wniosku są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszy-
wego oświadczenia.  
 
Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić przyznającego stypendium o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do sty-
pendium. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych  osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz. 926). 
 
 
 
  ............................................................                                                                  …...................................................    

     (miejscowość, data)                                                                          (czytelny podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 

 
                                                      
8
Wnioskodawca zamiast składać oświadczenie o danych wymienionych w  pkt  8 i 9 może przedłożyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub za-
świadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej. 
9
 Rodzina ucznia korzystającego ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada zaświadcze-

nie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 
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