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UCHWAŁA Nr XXX/213/2009
Rady Gminy Manowo

z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy ma terialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmin y Manowo.

(Szczecin, dnia 13 sierpnia 2009 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 
52, poz. 420) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 
r. Nr 256, poz. 2572 zm.: Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 
94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 
2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 
80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 
2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, 
poz. 206, Nr 56, poz. 458) Rada Gminy Manowo uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Manowo o następującej treści:

I. Postanowienia ogólne

§ 2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje - o ile zamieszkują na 
terenie Gminy Manowo:

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i dorosłych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 24 roku życia,

b) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 
młodzieży i dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

c) słuchaczom 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,

d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 
języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 24 roku życia,

e) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i 
młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży 
upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację 
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji 
obowiązku nauki.

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być przyznana w formie:
a) stypendium szkolnego,
b) zasiłku szkolnego.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach regulaminu mówi się bez bliższego określenia o:
a) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Manowo,
b) 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.),
c) uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w § 2 regulaminu,



d) stypendium - rozumie się przez to stypendium szkolne,
e) zasiłku - rozumie się przez to zasiłek szkolny,
f) kolegium - rozumie się przez to kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium 

języków obcych i kolegium pracowników służb socjalnych.

II. Warunki i zasady ubiegania si ę o stypendium szkolne i zasiłek szkolny

§ 5. 1. Stypendium może być udzielone uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji 
materialnej. Przy ocenie sytuacji materialnej ucznia, oprócz wysokości dochodu, uwzględnia 
się również inne okoliczności, w szczególności występowanie w rodzinie bezrobocia, 
niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności 
wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, narkomanii, a także 
wystąpienie zdarzenia losowego lub okoliczność, iż rodzina jest rodziną niepełną.

2. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o 
charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3.

§ 6. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają 
następujące kryteria:

a) zamieszkują na terenie Gminy Manowo,
b) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w § 2 regulaminu,
c) miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty wymienionej w 

art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 
r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

2. Wysokość dochodu na jednego członka rodziny ustalana jest na zasadach 
określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej, z tym że do dochodu nie wlicza 
się stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego oraz stypendiów o charakterze motywacyjnym, o 
których mowa w art. 90c ust. 3 ustawy.

3. Do ubiegania się o zasiłek uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają następujące 
kryteria:

a) zamieszkują na terenie Gminy Manowo,
b) rozpoczynają lub kontynuują naukę w placówkach wymienionych w § 2 regulaminu.

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

§ 8. 1. W sprawach przyznawania stypendiów i zasiłków Wójt Gminy Manowo wydaje 
decyzje administracyjne.

2. Stypendium lub zasiłek przyznawany jest:
a) na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,
b) na wniosek dyrektora placówki oświatowej, do której uczęszcza uczeń,
c) z urzędu.
3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego regulaminu.
4. Do wniosku dołącza się zaświadczenie dyrektora szkoły, że osoba ubiegająca się o 

przyznanie stypendium lub zasiłku jest uczniem oraz zaświadczenia potwierdzające wysokość 
osiąganego dochodu, z tym że w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z 
pomocy społecznej przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu z tego rodzaju świadczeń 
wystawione przez ośrodek pomocy społecznej.

5. Wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
regulaminu.

6. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Gminy Manowo w terminie 
do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do 15 
października danego roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie 
stypendium może być złożony po ww. terminie.

7. Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w Urzędzie Gminy Manowo w terminie nie 
dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zasiłku.

§ 9. 1. Stypendium przyznawane jest 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. Okres przyznanego 
stypendium uzależniony jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 
budżecie państwa lub w budżecie gminy przeznaczonych na ten cel oraz ilości złożonych i 



pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego.
2. Zasiłek może być przyznany raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego 

stypendium szkolnego.

III. Forma i wysoko ść stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

§ 10. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 

wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w 
szczególności zajęciach wyrównawczych czy innych nadobowiązkowych zajęciach 
pozalekcyjnych,

b) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 
realizowanych poza szkołą w szczególności nauki języków obcych, zajęć muzycznych, 
komputerowych, sportowych i innych,

c) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności:
– zakupu zaakceptowanych przez szkołę podręczników, lektur szkolnych, słowników, 

encyklopedii i innych książek niezbędnych lub pomocnych w procesie 
dydaktycznym (również w formie multimedialnej),

– zakupu sprzętu multimedialnego, zeszytów, długopisów, piórników, plecaków 
szkolnych i innych przyborów szkolnych,

– zakupu stroju sportowego w postaci obuwia sportowego, dresu sportowego lub 
stroju gimnastycznego (koszulka gimnastyczna, spodenki lub spodnie 
gimnastyczne). W danym roku szkolnym w ramach stypendium szkolnego można 
zakupić 1 komplet stroju sportowego dla ucznia. Zakup innego wyposażenia 
wymaganego przez szkołę, w tym również wyposażenia wymaganego na 
praktykach szkolnych z zakresu nauki zawodu organizowanych w szkole i poza 
szkołą,

d) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 
miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy 
kolegiów, w szczególności kosztów zakwaterowania w internacie, bursie, akademiku 
czy kosztów przejazdu środkami komunikacji zbiorowej,

e) świadczenia pieniężnego, jeżeli przyznanie stypendium w formach, o których mowa w 
lit. a, b i c, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych również w lit. d, jest 
niemożliwe. Natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, gdy forma stypendium 
określona w lit. a-d jest niecelowa.

2. Stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
3. Zasiłek szkolny jest przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie 

wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o 
charakterze edukacyjnym.

§ 11. 1. Pomoc materialna przyznana w formie świadczenia pieniężnego wypłacana 
będzie w kasie urzędu lub przekazywana przelewem na wskazany przez wnioskodawcę 
rachunek bankowy. Termin i częstotliwość wypłaty stypendium w formie pieniężnej zostanie 
określony w decyzji przyznającej stypendium. Wypłata 1 transzy musi nastąpić do dnia 10 
grudnia danego roku.

2. Pomoc materialna przyznana w formie częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów 
kształcenia, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. a będzie realizowana w formie refundacji 
poniesionych przez wnioskodawcę wydatków na ten cel.

3. Pomoc materialna przyznana w formie częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów 
kształcenia, o której mowa w § 10 ust. 1 lit. b i d będzie realizowana w formie refundacji 
poniesionych przez wnioskodawcę wydatków na ten cel.

4. Pomoc materialna przyznana w formie pomocy rzeczowej realizowana jest poprzez 
refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków na ten cel. Może być również 
realizowana poprzez dostarczenie uczniom przez gminę lub za pośrednictwem szkół pomocy 
dydaktycznych i przyborów szkolnych zgłoszonych przez wnioskodawcę i zaakceptowanych 
przez szkołę.

5. Podstawą do refundacji kosztów stypendium przyznanego na określony rok szkolny, 
będzie przedłożona oryginalna faktura lub rachunek imienny dokumentujące wysokość i 
charakter poniesionych przez wnioskodawcę kosztów. Wydatki poniesione w miesiącach od 
czerwca do sierpnia można zaliczyć w poczet następnego roku szkolnego. W przypadku 
zakupu podręczników, lektur szkolnych i innych pomocy dydaktycznych wymagana jest 
również akceptacja szkoły podstawowej i gimnazjalnej, potwierdzająca przydatność 



zakupionych pomocy dydaktycznych na danym etapie edukacyjnym.
6. Refundacja, o której mowa w ust. 4 i 5 następuje w terminie do 14-u dni od dnia 

złożenia prawidłowego rozliczenia. W przypadku braku środków finansowych, czas wypłaty 
refundacji zostaje przedłużony do czasu otrzymania dotacji z budżetu państwa.

7. W przypadku wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej rodziny ucznia, gdy 
stypendium przyznano w innej formie niż pieniężna, wnioskodawca może zwrócić się do Wójta 
Gminy Manowo z wnioskiem o zaliczkową wypłatę stypendium w przyznanej uczniowi 
wysokości. Wnioskodawca otrzymując zaliczkę zobowiązuje się do rozliczenia jej w terminie 
14-u dni od daty otrzymania. Niewykorzystana lub nierozliczona w terminie zaliczka podlega 
zwrotowi. Do rozliczenia tego stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 5.

§ 12. 1. Stypendium szkolne miesięcznie nie może być niższe niż 80% kwoty, o której 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% tej 
kwoty.

2. Jeżeli przyznana forma stypendium tego wymaga, stypendium może być realizowane 
w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium w danym 
roku szkolnym nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w ust. 1, a w 
przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności tej kwoty.

3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym wypłacane ze 
środków publicznych może otrzymać stypendium w wysokości, która łącznie z innym 
pobieranym stypendium socjalnym nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa 
w ust. 1, a w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotności tej kwoty.

4. W celu określenia wysokości stypendium wyznacza się cztery grupy dochodowe:
a) I grupa dochodowa - dochody miesięczne nie większe niż 25% kwoty, o której mowa w 

art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 
r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),

b) II grupa dochodowa - dochody miesięczne pow. 25% do 50% kwoty, o której mowa w 
art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 
r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),

c) III grupa dochodowa - dochody miesięczne pow. 50% do 75% kwoty, o której mowa w 
art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 
r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.),

d) IV grupa dochodowa - dochody miesięczne pow. 75% kwoty, o której mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 
115, poz. 728 z późn. zm.).

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

a) przy I grupie dochodowej - od 150% do 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
139, poz. 992 z późn. zm.),

b) przy II grupie dochodowej - od 125% do 150% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
139, poz. 992 z późn. zm.),

c) przy III grupie dochodowej - od 100% do 125% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
139, poz. 992 z późn. zm.),

d) przy IV grupie dochodowej - od 80% do 100% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
139, poz. 992 z późn. zm.).

6. W ustalaniu ostatecznej wysokości stypendium bierze się pod uwagę występowanie 
okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 regulaminu. W sytuacjach wyjątkowych stypendium 
może być wyższe niż określone w ust. 5 lit. b, c i d limity, w szczególności gdy w rodzinie 
ucznia występują co najmniej trzy z okoliczności określonych w § 4 ust. 1 regulaminu, 
jednakże nie więcej niż o 50% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

7. W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja materialna rodziny ucznia uległa 
zdecydowanemu pogorszeniu, stypendium szkolne może być ustalone na nowych warunkach 
dochodowych, począwszy od miesiąca, w którym złożono nowy wniosek.

§ 13. 1. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 
stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 



listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).
2. Przy ustalaniu wysokości zasiłku bierze się pod uwagę przede wszystkim rodzaj i 

skutki zdarzenia losowego oraz sytuację dochodową rodziny.

IV. Cofni ęcie stypendium

§ 14. 1. Stypendium wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które 
stanowiły podstawę jego przyznania, w szczególności, gdy dotyczy to trwałej zmiany liczby 
członków rodziny ucznia, wysokości uzyskiwanych dochodów czy toku nauki ucznia.

2. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są zobowiązani 
niezwłocznie zawiadomić Wójta Gminy Manowo o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę 
przyznania stypendium szkolnego.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka, o 
których mowa w § 1 regulaminu, 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 ustala się w drodze 
decyzji administracyjnej.

6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza w sytuacji, gdy żądanie zwrotu stypendium w 
całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub niweczyłoby 
skutki udzielanej pomocy, Wójt może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

§ 15. Traci moc uchwała Rady Gminy Manowo Nr XL/236/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Manowo (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 
39, poz. 667) i uchwała zmieniająca Rady Gminy Manowo Nr VII/46/2007 z dnia 26 kwietnia 
2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Manowo (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego Nr 76, poz. 1224).

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

grafika


