UCHWAŁA NR XIX/177/2012
RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE
z dnia 15 czerwca 2012 r.
w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), Rada Miejska w Sztumie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Miasta i Gminy Sztum, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/205/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 marca 2005 roku
w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2008 roku Nr 86, poz. 2230) oraz Uchwała
Nr XXV/172/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Sztum (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2005 roku Nr 57, poz. 1070)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sztumie
Czesław Oleksiak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/177/2012
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 15 czerwca 2012 r.

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM
dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Sztum, zwany dalej „Regulaminem” określa formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej
w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego oraz sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.
§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół
i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”.
§ 3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.
Rozdział 2.
Formy stypendium szkolnego
§ 4. 1. Stypendium szkolne może być udzielane w formie:
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 np. kursy językowe, zajęcia sportowe, kółka zainteresowań.
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności:
- zakup podręczników, lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych w realizacji procesu edukacyjnego,
- zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych,
- zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego w tym
zeszytów, długopisów, piórników, tornistrów,
- zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego,
- zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizacje
procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia (np. abonament internetowy od
września do czerwca danego roku szkolnego),
- pokrycie kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły, w której uczeń pobiera naukę
(dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych).
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania
tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchaczowi kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych i kolegium pracowników służb społecznych.
4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach
określonych w pkt 1,2,3 nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe.
2. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
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Rozdział 3.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego
§ 5. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występują okoliczności związane
z bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, wielodzietnością, brakiem umiejętności
wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizmem lub narkomanią, a także gdy rodzina jest
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Uprawnianie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), zwaną dalej „ustawą o pomocy społecznej”.
§ 6. 1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art.
6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992
z zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach rodzinnych” i nie może przekraczać 200 % tej kwoty.
2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń ustala się wysokość stypendium
szkolnego miesięcznie:
1) od 80% do 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych jeżeli dochód
na osobę w rodzinie kształtuje się w granicach powyżej 70% do 100% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt
2 ustawy o pomocy społecznej,
2) od 100% do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych jeżeli dochód
na osobę w rodzinie kształtuje się w granicach powyżej 50% do 70% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt
2 ustawy o pomocy społecznej,
3) od 150% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych jeżeli dochód
na osobę w rodzinie kształtuje się w granicach powyżej 0% do 50% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt
2 ustawy o pomocy społecznej.
Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 7. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na:
1) wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,
2) wniosek dyrektora szkoły.
2. Stypendium szkolne może być przyznawane również z urzędu
§ 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w sekretariacie Miejsko-Gminnego Zespołu
Oświaty w Sztumie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15
października 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. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
§ 9. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium powinny zostać załączone dokumenty umożliwiające określenie
miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
2. Dokumenty powinny potwierdzać dochód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku
lub w przypadku utraty dochodu uzyskany w miesiącu złożenia wniosku.
§ 10. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
w drodze decyzji administracyjnych.
§ 11. 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 na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż
9 miesięcy w danym roku szkolnym.
§ 12. 1. Stypendium udzielone w formach określonych w § 4ust. 1 pkt 1-3 realizowane jest poprzez refundację
poniesionych kosztów na podstawie faktur lub rachunków wystawionych na nazwisko ucznia lub wnioskodawcy
i zaakceptowanych przez pracownika Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty.
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2. Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w § 4 ust 1 pkt.4 regulaminu wypłacane
są czekiem lub przelewem na rachunek bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia, bądź pełnoletniemu
uczniowi – na których wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendia.
Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 13. 3. Zasiłek szkolny przyznawany jest na:
1) wniosek rodziców, opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia,
2) wniosek dyrektora szkoły.
4. Zasiłek szkolny może być przyznawany również z urzędu.
5. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności:
1) pożaru lub zalania mieszkania,
2) nagłej choroby w rodzinie ucznia,
3) śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
4) nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
5) kradzieży w mieszkaniu ucznia,
6) nagłej, niezawinionej utraty pracy przez rodzica lub prawnego opiekuna,
7) innych nagłych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.
6. 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.
7. Zasiłek szkolny 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.
8. O zasiłek szkolny można ubiegać się na wniosek złożony w sekretariacie Miejsko-Gminnego Zespołu
Oświaty, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego
zasiłku.
9. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 14. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa, jeżeli:
1) uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów szkoły,
2) uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze stypendium
szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w art. 90d ust. 13 ustawy o systemie oświaty,
3) ustały przyczyny, który stanowiły podstawę przyznania stypendium.
2. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły lub
ośrodka, do których uczęszcza uczeń, słuchacz lub wychowanek, są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ
przyznający stypendium o wystąpieniu przyczyn wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o którym mowa w ust. 1.
3. Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium bądź
odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.
§ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy rozdziału 8a
ustawy o systemie oświaty oraz Kodeks postępowania administracyjnego.
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z ań. 233 kodeksu karnego (Dz, U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm,| . ,,Kto
składając zeznania mające służyćza dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega
kaze pozbawienia wolności do /at 3'- oświadczam,że powyższe dane są prawdziwe.
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Burmistza Miasta i Gminy Sztum o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę prryznania
stypendium szkolnego.

WyraŻam zgodę na pzetwaaanie danych osobowych zawańych we wniosku, dla celów związanych
z payznaniem pomocy materialnej o charakteze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz,U,z2002 r. Nr'l0'l,poz,926, z późn, zm.).

(data)

Do WNlosKU

dokumen

znakiem

NAZWAzAączNlKA

LP

Zaświadczenie z Miejskiego OśrodkaPomocy Społecznej o wysokościdochodu netto na osobę w rodzinie w miesącu
poprzedzaj ącym złożenie wn ios ku

tr

2.

Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto

n

?

Zaświadczenie z Uzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złozenie wniosku (z priwem lub beŻ
prawa do zasiłku, zaświadczenie o wysokości uzyskiwanych świadczeń dla bezrobotnych\ - właściwepodkreślić
OŚwiadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedza.jącym złozenió wniost<u osób nie
zaĘestrowanych w Uzędzie Pracy
Aktualna decyĄalzaświadczenie o wysokości zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych/ dodatków do zasiłków lub zaświadczenie
o nie pobieraniu świadczeń wystawion e przezWydział Świadczeń Socjalnych, - właściwe podkreślić

D

4.

D
D

6.

Aktualna decyzja/zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego

tr

7.

Aktualna decyĄalzaświadczenie o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego

D

8.

Kopia odpisu wyroku sądowego mówiąca o wysokości zasądzonych alimentów oraz przekazluo przelew pienęzny
dokumentujący wysokośćotzymanych alimentów Iub zaświadczenia komornika o nieściągalnościalimentów (w pizypadku
dobrowolnych alimentów - oświadczenie) - właściwepodkreślić

tr

o

Zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach

10.
44
ll

12,
,13.

odcinekrenty/emeryturylubwyciąbankowyorazdecYziaZUSoprzyznaniuemerviffi
OŚwiadczeniarodzicÓw/pełnoletnichczłonkówrodzinyowysokościdochodÓwffi
ZaŚwiadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wie|kości gospodarstwa rolnego wyrazorlei w ha
przeliczeniowych ogólnej powie?chni oraz dowód opłacenia składek w KRUS - właściwe podkreślić
Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie (patrz pouczenie)

D
D
tr
D
D

14,

ZaŚwiadczenie wystawione Wzez szkołę/uczelnię potwierdzające posiadanie statusu ucznia/studenta

D

15,

lnne dokumenty, wymienić jakie:

U
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lX. PoTWlERDzENlE WYsoKOŚcl DoCHODU NETTo PMYPADAJĄCEGo NA JEDNEGo cZŁoNKA W RODzlNlE
(

n

a

p o d

stawi e an alizy załączo n ych

d o

ku m e

n

tów)

UWAGA! Wvpełnia pracownik Mieisko-Gminneqo Zespołu Oświatv,
Liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym w rodzinie:

ZRÓDŁO DOCHODU1

LP

WYSOKOŚĆ DOCHODU NETTO W ZŁ
Z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku

1

Wynagrodzenie za pracę

2.

Zasiłek dla bezrobotnych

Z miesiąca, w którym nastąiła ukata
*
dochodu

zasiłki rodzinne orazi dodatki do zasiłków

3.

rodzinnvch
Zasiłki pielęgnacyjne / świadczenie
oieleonacvine

4.

5

Zasiłki okresowe z pomocy społecznej

6.

Zasiłki stałe z pomocy społecznej

7,

Dodatek mieszkaniowy

B.

Alimenty l zaliczka alimentacyjna

9.

Emerytury / renty

,l0.

Prace dorywcze

11

Dochody z prowadzenia gospodarstwa rolnego

12.

Dochody z prowadzenia działalności
oosoodarczei

13.

lnne dochody

ŁĄCZNY DOCHOD NETTO
DOCHÓD NETTO NA JEDNĄOSOBĘ W RODZ|NlE
Miesięczna wysokość dochodu netto na jedną osobę w rodzinie uprawnia)**/ nie uprawnia**) do ubiegania się o stypendium szkolne.
*

wypełnić tylko w pnypadku utraty dochodu

**

niewłaściweskreślić

Gminnego Zespołu Oświaty)
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PoUczENlE
|NFORMACJE NA TEMAT DOCHODU
1

,

2,
'l)

Miesięczna wysokośćdochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć 351 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.
Zasady obliczania dochodu:

zadochóduwazasięsumęmiesięcznychprzychodówzmiesiąca poprzedzającego złozenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu
z miesiąca, w którym wniosek został złozony,bezwzględunatytuł iźródłoichuzyskania, jeźeli ustawaopomocyspołecznej niestanowi
inaczej, pomniejszonąo:

a)miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
b)składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia
społeczne określone w odrębnych przepisach,
c)kwotę alimentów świadczonych narzecz innych osób.
Do dochodu ustalonego w myśl pkt 'l) nie wlicza się:
- jednorazowego pienięznego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;

pzyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
wańości świadczeniaw natuze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie pzepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac
społecznie uzytecznych.
2) w stosunku do osób prowadzących pozarolnicządziałalność gospodarczą
a) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód
przyjmuje się przychód z tej działalnościpomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciązenie podatkiem naleznym określonym w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, zutiązane z prowadzeniem tej działalnościoraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do
kosztów uzyskania pzychodów, określonymi w odrębnych przepisach, ztymże dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalnościgospodarczej
wykazanego w zeznaniu podatkowym żożonym za poprzedni rok kalendarzowy przezliczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność,a jezeli nie
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny,
-

b)

c)
3.
a)
b)

c)

d)
e)

f)

g)

4,
5.
6,
7

,

prowadził działalności,za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowanąw oświadczeniutej osoby;
opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne - za dochód pzyjmuje się kwotę zadeklarowanąw oświadczeniutej osoby,
w sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalnościgospodarczej z innymi pzychodami lub rozlicza się wspólnie z małzonkiem, przez podatek nalezny, o
którym mowa w pkt 2)a, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczĄ działalnościgospodarczej
wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów;
Wysokośćdochodu z pozarolniczej działaIności gospodarczej w pzypadku prowadzenia działalnościopodatkowane,j na zasadach określonych w
pzepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego
za okresy, o których mowa w pkt 2)a, zawierającego informację o wysokości:

pzychodu,
kosztów uzyskania przychodu,
różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
dochodów z innych niz działalnośćgospodarcza źródeł - w przypadkach, o których mowa w pkt 3),
odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
naleznych zaliczek na podatek dochodowy lub naleznego podatku,
odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalnościgospodarczej,
Wysokośćdochodu zpozarolniczĄ działalnościgospodarczej w pzypadku prowadzenia działalnościna zasadach określonych w przepisach o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych pzychodów osią9anych przez osoby flzyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez
naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie

Ubezpieczeń Społecznych,
,l
Przyjmuje się, ze z ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207 zł,
Dochody zpozarolniczĄ działalnościgospodarczej i z ha pzeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy popzedzających miesiąc złozenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej
dochodu jednorazowego pzekraczającego pięciokrotnie kwoty:

-

8
9

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie

kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 1 2 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
W przypadku uzyskania w ciąu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożeniawniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej
dochodu naleznego za dany okres, kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na kole|ne miesiące przez okres odpowiadający okresowi, za
który uzyskano dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokośćtego dochodu ustala się według średniegokursu Narodowego Banku Polskiego
z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.
10, Wvkaz dokumentów do ustaIenia średnieqodochodu miesięczneqo na 1 osobę w rodzinie:
a) w pzypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pienięznych z pomocy społecznej, pzedklada się
zaświadczenie z Miejskiego OśrodkaPomocy Społecznej o wysokościdochodu netto na osobę w rodzinie w miesiącu popzedzalącym złożenie wniosku
bez załączania n nych dodatkowych doku mentów o dochodach,
b) w pozostałych przypadkach dokumenty lub odpowiednie zaświadczenia właściwych organów umozliwiające określeniemiesięcznego dochodu na osobę w
rodzinie zgodnie z ustawąo pomocy społecznej:
. oryginał zaświadczenia z zakładu pracy o wysokościdochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
. kopia decyzji ZUS ustalająca prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, aktualna w miesiącu
popzedzającym złozenie wniosku oraz kopia odcinka renty/emerytury lub wyciąg bankowy z miesiąca poprzedzającego złozenie wniosku,
. oryginał zaświadczenia z Urzędu Pracy o prawie lub braku prawa do zasiłku dla bezrobotnych orazzaświadczenie o wysokości (netto) zasiłku dla
bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium itp, w miesiącu poprzedzającym złozenie wniosku w przypadku osoby bezrobotnej lub w przypadku
osoby bezrobotnej nie zare,jestrowanej - własnoręczne oświadczenie bezrobotnego o nieuzyskiwaniu dochodów,
. kopia wyroku sądu zasądzająca alimenty narzecz osób w rodzinie lub kserokopia odpisu protokołu posiedzenia zawienjącego treśćugody sądowej,
przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktycznąwysokość otrzymywanych alimentów w przypadku uzyskiwania nizszych |ub wyzszych niz
i
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.

.

zasądzone w wyroku lub ugodzie sądoweJ,
oświadczenie o wysokości otrzymanych dobrowolnych alimentów na żecz osób w rodzinie,
oryginał zaświadczenia od komornika o całkowitej lub częściowe,|bezskuteczności egzekucji alimentów, atakże o wysokościwyegzekwowanych
alimentów z miesiąca poprzedzającego złozenie wniosku,
pżekazy lub przelówy pienięzne'dbkumentujące wysokośćalimentów, jezeli członkowie rodziny sązobowiąani wyrokiem sądu lub ugodąsądowądo ich
płacenia na rzecz osób spoza rodziny,
kopia ozeczenia sądu zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
kopiadecyzji (zaświadczenie) óprzyznaniuświadczeniazfunduszualimentacyjnego,aktualnawmiesiącupoprzedzającymzłozeniewniosku,
kopia decyzli (zaświadczenie) o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, aktualna w miesiącu poprzedzającym złozenie wniosku,
kopia decyzji (zaświadczenie) o przyznaniu zasiłku rodzinnego, pielęgnacyjnegowrazzdodatkami, aktualnaw miesiącu poprzedzającym złozenie
wniosku lub zaświadczenie o nie pobieraniu świadczeń wystawione przezWydział Swiadczeń Socjalnych,
w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego - kopia zaświadczenia o ilości ha przeliczeniowych wystawionego przez właściwyurząd gminy, aktualna
w miesiącu popzedzającyń złozenie wniosku (przyjmuje się, ze z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięcznY w wYsokoŚci 207 zł), dowÓd
opłacenia składek w KRUS za miesiąc poprzedzĄący złożenie wniosku,
kopia umowy dzierzawy w pąpadku-oddania częśĆilub całościznajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dziezawę na Podstawie
umowy zawińe; stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierzawę w nliązku z
pobieianiem reńty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji EuroPejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
w przypadku prowadzenia pozirolniczój działalnościgospodarczej oryginał zaświadczenia wydany przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o
rodzaju prowadzonej działalności
a) n'a zasadach ogólnych i w formie uproszczonej - zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie
opodatkowania i wysokości dochodu uzyskanego z działalnościgospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym,
:

b)

w formie zryczaftowanego

c)

w formie karty podatkowej:

podatku dochodowego:

_ zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania,
- oświadczenie o osiąniętym dochodzie netto w miesiącu popzedzającym złozenie wniosku,

.
.

decyzja o ustaleniu wysokości kańy podatkowej,
- oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto w miesiącu poprzedzającym złozenie wniosku,
w przypadku zawieszenia w/w działa|ności załączyć dokument potwierdzający ten fakt,
w pzypadku uczących się pełnoletnich członków rodziny - oryginał zaświadczenia wystawiony przez szkołę potwierdzający posiadanie statusu ucznia,
w przypadku stuoiujących członków rodziny - zaświadczenie wystawione przez uczelnię potwierdzające posiadanie statusu studenta oraz zaświadczenie
o wysokości otrzymywanego stypendium za miesiąc poprzedzający złozenie wniosku,
pisómne oświaoózenie o uŹysxanych innych dochodach netto nie podlegających opodatkowaniu w miesiącu poprzedzającym złozenie wniosku,
kopia dokumentu określającegodatę utraty dochodu oraz miesięcznąwysokość utraconego dochodu, w przypadku utraty dochodu należy złożyó

.

zaświadczenia o dochodach z miesiąca, w którym wniosek został złozony,
inne, mające wpływ na uzasadnienie stanu faktycznego.

-

.
.

.
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ZaĘcznik Nr 2
do Rąulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakteze socjalnym dla uczniów, wychowanków
isłuchaczy zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Sńum

Burmistz Miasta i Gminy Sztum

WNIOSEK O PRZYZNAN|E ZAS|ŁKU SZKOLNEGO
IIWAGA: WNI1iEK

CZĘŚĆ A

l.
tr

NALŹY zŁożYĆ W

TERMłNłE Do

DWóżH MIEiIĘ}Y oD WSTĘIENIA zDARzENlA LosoWEGo

1wveeł-run wNlosKoDAwcA)

WN|OSKODAWCA
RoDZlc/oPlEKUN

(właściwe zaznaczyć)

PMWNY

D PEŁNOLETN|UCZEŃ tr

DYREKToR SZKoŁY

NlEPEŁNoLETNlEG0 UcZNlA

ll.

DANE WNlosKoDAWcY

1

lMlĘ

2,

NAZWlsKo

?

PESEL

o

ADRES ZAMlESZKANlA

nr

ul./os,

domu
kod pOcńOWy

|

l

|nrlokalu
l

NUMER TELEFONU

7

lll.

DANE UCZNlA

1

lMlĘ

2,

NAZWlSKo

3.

DATA URODZENlA

4,

PEsEL

5.

ADRES ZAMlESZKANlA

ul./os.

nr domu

nr
lokalu

kOd

oocźowv

lV.

DAN E

SZKOŁY,,Do
DO KTO REJ UCZĘSZCZ^ UCZE ŃMYC

H

OWAN EK/SŁ UC HACZ

NAZWA SZKOŁY

1

2.

ryP SZKOŁY (podstawowa, gimnazjalna, liceum,
technikum, zawodowa, liceum uzupełniające, policealna, dla
dorosfuch. oHP ito.

3.

KLASA/ SEMESTR

4.

ADRES SZKOŁY

V.

DATA zAJŚclA zDARzENlA LoSoWEGo:

Vl.

UZASADNlENlE PRZYZNANlA ŚWADCZENlA
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Vll.

PoŻADANA FoRMA sWlADczENlA PoMocY MATER|ALNEJ

znakiem,,x"

D

1

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym:

a

zarup podęcznxóń, lektur, encyklopedii

b

Żkup

c

@związanegozrea|izac.|ąprocesudydaktycznego,WtymzeszytÓW,długopisÓw,piórnikÓw'tomistrÓW

tr

d

zakup stroju spońowąo na zajęcia wychowania fizycznego

D

e

@pomocydydaktycznych,alemającychwpływnarealizacjęprocesuedukacyjne9olubWykonyWanie

tr

i

tr

innych książek pomocnych w realizacji procesu edukacyjnąo

pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych

pąramów

D

komputerowych

obowiazku szkolneoo ozez ucznia (no. abonament intemetowy od wześnia do czerwca danego roku szkolnego)

iorowejdoizeszkoły,wktÓrejuczeńpobieranaukę(dotyczyuczniówszkoł

t

nnnadoimnazialnvch)

W formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

2.

tr
tr

Vll. REALlzAcJA zAslŁKU sZKoLNEGo
,l.

oświadczam, ze posiadam rachunek bankowy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - prawo bankowe

(t.j,Dz.U.

z2002r.

Nr 72, poz, 665 ze zm.)

(nr rachunku bankowego

-

26 cyfr)

zwiąku z powyższym, w przypadku przyznaniawnioskowanego
przyznanej pomocy na wskazany wyżej rachunek

W

zasiłku szkolnego, wyrazam zgodę na przekazanie

(data)

(podpis wnioskodawcy)

PoUczENlE
powodu zdanenia losowąo w szczególnoŚCi:
1 , Zasiłek szkolny może być pzyznany uczniowi znajdującemu się pzejściowo w trudnej sytuacji materialnej z
pożaru lub zalania mieszkania,
nagłej choroby w rodzinie ucznia,
śmiercirodzica lub prawnego opiekuna,
nieszczęśliwego wypadku powodującąo trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,

-

kradziełw mieszkaniu ucznia,

nagłej, niezawinionej utraty pracy przezrodzica lub prawnego opiekuna,
innych nagłych okoliczności losowych, które mogą mieó wpływ na pogo§zenie sytuacji materialnej rodziny,
2. ZaŚiłek sińlny może być pąznany w formie pomocy żeczowej o charaktene edukacyjnym lub w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatkÓw

3,

związanych z procesem edukacyjnym.
O zasiłek szkolny można się ubiegaó w terminie nie dfuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającąo pąznanie zasiłku.

CZĘŚĆ B gverł-run wNlosKoDAwcA)
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z ań,233 kodeksu karnego (Dz, U. z 1997 r, Nr 88, poz, 553, z późn.
zm,) - ,,Kto składając zeznania mające służycza dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zeznaje
nieprawdę tub zataja prawdę podlega kane pozbawienia wolnoścido lat 3" - oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

Wyrażam zgodę

z

na pżetwaźanie danych osobowych zawartych we wniosku, dla celów związanych
o charakteże socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.

prryznaniem pomocy materialnej

o ochronie danych osobowych (Dz, U. z 2002 r, Nr 101, poz. 926,zpóżn,zm,)

(data)

,CZNlKl DO WN|OSKU:
LP.

NAZWA ZAŁACZN|KA

1

2,

4,
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Uzasadnienie
Od maja 2005 roku jest realizowana pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie
z rozdziałem 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
Szczegółowe zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów szkolnych
i zasiłków szkolnych, zostały określone uchwałą Nr XXXIII/205/2005 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30
marca 2005 roku w sprawie: ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum zmienionej Uchwałą Nr XXV/172/08 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 14 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Sztum.
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym na terenie gminy Sztum jest źródłem prawa
powszechnie obowiązującego na terenie gminy. Celem jego ustanowienia jest zmniejszenie różnic w dostępie
do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji
materialnej ucznia.
Uchwalenie nowego regulaminu i zastąpienie nim uprzednio obowiązujących przepisów prawa miejscowego,
uzasadnione jest zmianami ustawodawczymi, a także organizacyjnymi. Niniejsza uchwała zmienia treść i formę
regulaminu oraz wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Zmiany te znacznie ułatwią
analizę, ocenę oraz archiwizację złożonych wniosków, a w konsekwencji usprawnią pracę urzędników.
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