PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM, W FORMIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH,
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY POŁANIEC
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.: w Dz. U. z 2020r. poz. 1327 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.: w Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.),
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: w Dz. U. z 2021r.
poz. 735),
• Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn.
zm.),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1358),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. poz. 1296),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo
dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek
opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1497),
• Uchwała Nr XXXII/200/2020 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Połaniec (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2020r. poz. 2426).
Charakter pomocy materialnej:
Ustawodawca wyodrębnił dwa rodzaje pomocy materialnej: pomoc materialną o charakterze
socjalnym i pomoc materialną o charakterze motywacyjnym.
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
a) stypendium szkolne,
b) zasiłek szkolny.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym* na terenie Miasta i Gminy Połaniec.
*Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.), cyt.:
„Art. 25. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Art. 26. § 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców,
któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.
§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka
jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania
określa sąd opiekuńczy.”.

Stypendium szkolne w drodze decyzji administracyjnej przyznaje Burmistrz.
Stypendium szkolne przysługuje:
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach
publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu
ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu
ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Procedura udzielania stypendium szkolnego:
a) Kryterium dochodowe.
Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja
materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie,

w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
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 z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (t.j.: w Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.), która obecnie do
31.12.2021r. wynosi 528,00 złotych netto.
Ryczałtowy dochód w rolnictwie z 1 ha przeliczeniowego do 31.12.2021r.- 308,00 zł.
Kryterium dochodowe od 01.01.2022r. wynosić będzie 600,00 zł netto.
Ryczałtowy dochód w rolnictwie z 1 ha przeliczeniowego od 01.01.2022r.- 345,00 zł.
Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest
ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (t.j.: w Dz. U. z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.).
Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.: w Dz. U.
z 2020r. poz. 1876 z późn. zm. ), są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH NETTO
uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.
Świadczenie 500 +, o którym mowa w Ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (t.j.: Dz. U. z 2019r. poz. 2407 z późn. zm.), nie będzie wliczane do dochodu
rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.
b) Wniosek albo postępowanie z urzędu.
Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu.
Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:
• rodzice,
• pełnoletni uczniowie,
• dyrektorzy szkół, kolegiów pracowników służb społecznych lub ośrodków.
c) Termin ubiegania się o stypendium szkolne.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego,
a w przypadku:
• uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
• słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Zgodnie z art. 90n ust. 7 ustawy o systemie oświaty wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
w uzasadnionych przypadkach może być złożony po upływie terminu.
Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy jego wcześniejsze
złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia
z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie
terminu nastąpiło bez jego winy. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku
wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego.
d) Wymagane dokumenty
• wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie
Miasta i Gminy Połaniec (wniosek dostępny poniżej),
• zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie
wniosku.

W przypadku oświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy
o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia".
e) Miejsce złożenia wniosku.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego (wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami
i zaświadczeniami) należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, w terminie
od 01 września 2021r. do 15 września 2021r., a w przypadku:
• uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
• słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.
Uczniowie pełnoletni winni sami składać wnioski o przyznanie stypendium lub udzielić rodzicowi
pisemnego pełnomocnictwa do złożenia wniosku, reprezentowania w postępowaniu i pobierania
przyznanego świadczenia.
f) Wnioski można pobrać:
• w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu, ul. Ruszczańska 27,
• na stronie internetowej Urzędu.
g)Termin załatwienia sprawy
• miesiąc od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy.
h) Tryb odwoławczy
• Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w terminie 14 dni od dnia doręczenia
decyzji.
Obowiązek informacyjny wnioskodawcy:
• Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium
o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 1 ustawy
o systemie oświaty).
• Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę
przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty).
• Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty).
Procedura udzielania zasiłku szkolnego:
Podmioty uprawnione.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny stanowi pomoc nadzwyczajną inną niż
stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci
zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego przez które należy rozumieć nagłe,
nieprzewidywalne niezależnie od woli człowieka i nie do uniknięcia mimo zachowania należytej
staranności okoliczności losowe, mające wpływ na pogorszenie sytuacji rodzinnej ucznia.
Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek lub z urzędu.
Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:
• rodzice,

• pełnoletni uczniowie,
• dyrektorzy szkół, kolegiów pracowników służb społecznych lub ośrodków.
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego
stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia
uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
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