
 

 

UCHWAŁA NR XIX/295/12 

RADY MIASTA OLSZTYNA 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna.  

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i 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 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, 

poz. 1532 i 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 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, 

poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, 

z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, 

Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) Rada Miasta Olsztyna uchwala, co 

następuje:  

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne  

§ 1. 1. Regulamin określa:  

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,  

2) formy stypendium szkolnego,  

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,  

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego.  

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) kwocie dochodu - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362 z późn. zm.),  

2) kwocie rodzinnej - należy przez to rozumieć kwotę, 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. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest zamieszkałym na terenie Miasta Olsztyna 

uczniom, wychowankom i słuchaczom szkół, zwanych dalej „uczniami” wymienionym w art. 90b ust. 3 i ust. 4 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą o systemie oświaty”.  

§ 3. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje w drodze decyzji administracyjnej 

dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.  
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Rozdział 2. 
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego  

§ 4. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego ustalana jest indywidualnie dla każdego ucznia, 

z uwzględnieniem sytuacji dochodowej ucznia i jego rodziny i innych okoliczności, o których mowa w art. 90d 

ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w granicach grup dochodowych określonych w § 5.  

§ 5. Określa się następujące grupy dochodowe:  

  

Grupa Przedział miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie [złotych] Przedział wysokości stypendium szkolnego [złotych] 

1 75,01% – 100% kwoty dochodu 80% – 170% kwoty rodzinnej 

2 50,01% – 75% kwoty dochodu 80% – 180% kwoty rodzinnej 

3 25,01% – 50% kwoty dochodu 80% – 190% kwoty rodzinnej 

4 0% – 25% kwoty dochodu 80% – 200% kwoty rodzinnej 

§ 6. W uzasadnionych przypadkach wysokość stypendium ustalona w granicach określonych w § 5 może 

zostać zwiększona do wysokości 200 % kwoty rodzinnej w szczególności z uwagi na zwiększone potrzeby 

edukacyjne ucznia oraz zaistnienie innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie 

oświaty.  

Rozdział 3. 
Formy stypendium szkolnego  

§ 7. 1. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom i słuchaczom w formie:  

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym:  

a) wyrównawczych,  

b) wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególności takich, 

jak: pozaszkolne zajęcia plastyczne, muzyczne, językowe, sportowe,  

c) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym wyjazdach i szkolnych 

wycieczkach o charakterze edukacyjnym,  

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakupu podręczników, przyborów 

szkolnych, zeszytów, stroju i obuwia gimnastycznego, pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu 

wiedzy ucznia, zakup rzeczy i przedmiotów nie stanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ 

na przebieg procesu nauczania, a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy 

kolegiów pokrycia kosztów transportu środkami komunikacji miejskiej do i ze szkoły,  

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania (za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie, bursie lub stancji, przejazdy do szkoły) 

uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w art. 90d ust. 3 ustawy 

o systemie oświaty,  

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1-3 

lub nie jest celowe.  

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

Rozdział 4. 
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego  

§ 8. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie 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.  

2. Wzory wniosków o przyznanie stypendium szkolnego stanowią załączniki nr 1 i 2 do uchwały  

3. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po 

upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.  
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4. Uczniowie szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn składają wnioski o przyznanie stypendium 

szkolnego od 1 do 15 września danego roku szkolnego w szkole, w której pobierają naukę. Dyrektorzy szkół, 

po dokonaniu wstępnej kontroli wniosków pod względem formalnym, przekazują wnioski do Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie wraz z wykazem imiennym w terminie do 20 września danego roku 

szkolnego. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 9. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym 

roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych 

i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym 

roku szkolnym.  

2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne 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 rodzinnej, a w przypadku słuchaczy kolegiów 

nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - 

osiemnastokrotności kwoty rodzinnej.  

§ 10. 1. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, może być realizowane 

poprzez:  

1) zwrot kosztów po przedstawieniu zaakceptowanych rachunków, faktur i innych imiennych dokumentów 

potwierdzających ich poniesienie,  

2) przekazanie przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne.  

2. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, realizowane może być 

poprzez:  

1) zakup przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie podręczników, przyborów szkolnych, 

odzieży i obuwia sportowego na zajęcia sportowe na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub 

pełnoletniego ucznia złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie,  

2) zwrot kosztów po przedstawieniu zaakceptowanych rachunków, faktur i innych imiennych dokumentów 

potwierdzających poniesione wydatki.  

3. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 3, realizowane jest poprzez 

zwrot kosztów po przedstawieniu zaakceptowanych rachunków, faktur i innych imiennych dokumentów 

potwierdzających poniesione wydatki.  

4. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 realizowane jest w formie 

wypłaty gotówkowej z kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie lub przelewem na rachunek 

bankowy rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia (słuchacza).  

5. Stypendium szkolne przyznane w formach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-3 realizowane poprzez 

zwrot kosztów, wypłacane jest w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie lub przelewem na 

rachunek bankowy rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.  

6. Rozliczenie przyznanego stypendium szkolnego w formach określonych w § 7 ust. 1 pkt 1-3 powinno 

nastąpić:  

1) za okres wrzesień - grudzień do 15 grudnia danego roku,  

2) za okres styczeń - czerwiec do 30 czerwca danego roku.  

Rozdział 5. 
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego  

§ 11. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany na wniosek rodziców, pełnoletniego ucznia lub dyrektora 

szkoły dla ucznia, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, 

potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim, dokumentem z ewidencji ludności, dokumentem z Urzędu Stanu 

Cywilnego, zaświadczeniem z policji lub innym dokumentem, w szczególności gdy:  

a) umiera jedno z rodziców,  

b) wystąpiła ciężka choroba w rodzinie (choroba rodziców, rodzeństwa lub ucznia),  

c) gospodarstwo domowe dotknęła klęska żywiołowa (pożar, powódź).  
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2. Wzory wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego stanowią załączniki nr 4 i 5 do uchwały.  

3. 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.  

§ 12. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Olsztynie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego 

uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

2. Uczniowie i słuchacze szkół prowadzonych przez Miasto Olsztyn składają wniosek o przyznanie zasiłku 

szkolnego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego 

przyznanie tego zasiłku w szkole, w której pobierają naukę. Dyrektorzy szkół, po dokonaniu wstępnej kontroli 

wniosku pod względem formalnym, przekazują go do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie 

w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.  

§ 13. 1. Zasiłek szkolny przyznany w formach, o których mowa w § 11 ust. 3, wypłacany jest w kasie 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek 

bankowy rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia (słuchacza), z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Zasiłek szkolny przyznany w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może być 

realizowany poprzez zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich 

rachunków potwierdzających poniesione wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Olsztynie, przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy rodziców 

(opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia (słuchacza).  

Rozdział 6. 
Postanowienia końcowe  

§ 14. 1. Przyznawanie i przekazywanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest uruchamiane po 

otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa.  

2. Stypendium szkolne przyznawane na rok szkolny wypłaca się w następujących terminach:  

1) do dnia 15 grudnia za okres od września do grudnia,  

2) do dnia 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca.  

§ 15. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o systemie oświaty.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.  

§ 17. Traci moc Uchwała Nr XL/548/05 Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Miasta Olsztyn (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2005 r. Nr 45, poz. 647 i Nr 190, poz. 2054, z 2007 r. Nr 88, 

poz. 1343 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 1323).  

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego.  

 

Wiceprzewodniczący Rady 

Marian Zdunek 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XIX/295/12 

Rady Miasta Olsztyna 
z dnia 25 stycznia 2012 r. 

 

 

 

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

              (pieczątka szkoły/kolegium) 

Potwierdzam pobieranie nauki przez ..................................................... 

                                                                             (imię i nazwisko)                                 

który jest uczniem/słuchaczem klasy/semestru …...................…......... 

                                                                                                                      

                                                      ……………….……………….............. 
                                                             (podpis i pieczątka dyrektora szkoły/ kolegium) 

 

Data wpływu wniosku 

do szkoły/kolegium/urzędu* 

 

 

 

 

 

* wypełnia szkoła/kolegium/ urząd 

Wniosek o stypendium szkolne 

(rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia (słuchacza)) 
1) 

 
1)

 - niepotrzebne skreślić. 

Data: 

Nazwisko i imię ucznia  

Data urodzenia  PESEL  

Imię ojca  PESEL  

Imię matki  PESEL  

Numer rachunku bankowego  rodziców 

(opiekunów prawnych) lub pełnoletniego 

ucznia(słuchacza) 

Właściciel konta bankowego (imię i nazwisko): 

                          

Adres zamieszkania ucznia(słuchacza) 

Ulica-numer  Nr telefonu  

Kod pocztowy   -    Miejscowość  

Adres stałego zameldowania ucznia(słuchacza) 

Ulica-numer  

Kod pocztowy   -    Miejscowość  

Informacja o otrzymywaniu przez ucznia (słuchacza) stypendium/ów o charakterze socjalnym ze środków 

publicznych (rodzaj, wysokość, termin przyznania):  

 

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

Proszę o przyznanie stypendium  szkolnego w formie:  

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych 

oraz wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu  nauczania, a także udziału w 

zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (§ 7 ust. 1 pkt 1 regulaminu),  

2) pomocy rzeczowej o której mowa w   § 7 ust. 1 pkt 2 regulaminu,  

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 

§ 7 ust. 1 pkt 3 regulaminu 
2)

,  
2)

 - dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów. 

Uzasadnienie przyznania stypendium  szkolnego  

(wskazać w szczególności, czy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 

choroba, alkoholizm, narkomania oraz potrzeby edukacyjne ucznia (słuchacza)): 

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

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

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

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

                                                                                                           Podpis wnioskodawcy 
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Oświadczenie o składzie i dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku: 

1. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym: 

 
 

Lp. 
Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce pracy - nauki Stopień pokrewieństwa 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

2. Źródła dochodu w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z 

miesiąca, w którym wniosek został złożony 
3)

: 
Lp. Rodzaj dochodu Kwota 

1 wynagrodzenie za pracę (netto)  

2 świadczenia wypłacane przez organy emerytalno-rentowe, dodatki pielęgnacyjne (netto)  

3 stałe i okresowe zasiłki z pomocy społecznej  

4 świadczenia z urzędu pracy (np. zasiłek dla bezrobotnych)  

5 dodatek mieszkaniowy  

6 alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

7 dochody z działalności gospodarczej (netto)  

8 zasiłki rodzinne z dodatkami  

9 zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia  pielęgnacyjne  

10 
gospodarstwo rolne o powierzchni ha przeliczeniowego (ha przeliczeniowy  x dochód 

miesięczny, o którym mowa w art.8 ust.9 ustawy o pomocy społecznej) 
 

11 inne dochody  

Razem  
3)

 - w załączeniu zaświadczenia o wysokości dochodów.  W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia (słuchacza), 

którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,  zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 

pieniężnych   z pomocy społecznej. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia  w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi .................................................... zł, słownie zł 

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

Świadomy i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb realizacji świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

................................................................................................................................................................ 
(podpis jednego z  rodziców/opiekuna prawnego lub podpis pełnoletniego ucznia(słuchacza) 

 

Wyjaśnienie złożenia wniosku po terminie*: 

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

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

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

 

…………….  ……… 

Podpis wnioskodawcy 

 

*dotyczy wniosków złożonych po 15 września w przypadku uczniów szkół i po 15 października w przypadku 

słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 

społecznych  
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I. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów netto uzyskanych przez 

poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego (zgodnie z wykazem znajdującym się we 

wniosku) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu  z miesiąca, w 

którym wniosek został złożony takich jak np.: 
1) zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty 

inwalidzkiej lub rodzinnej, 

2) zaświadczenie albo oświadczenie  o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,    w 

przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia (słuchacza), którego rodzina korzysta ze 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". 

3) decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 

4) informacja o wysokości otrzymywanych alimentów: 

a) wyrok sądu, 

b) w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów - pisemne oświadczenie 

o wysokości otrzymywanych alimentów, 

c) w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych - aktualne zaświadczenie od 

komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania, 

5) potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej wymagane zgodnie 

z art. 8 ust. 5-8 ustawy o pomocy społecznej (w przypadku zawieszenia w/w działalności załączyć 

dokument potwierdzający ten fakt), 

6) zaświadczenie o wielkości ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa rolnego, 

7) pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto, 

8) oświadczenie o wysokości uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

jednorazowego dochodu przekraczającego pięciokrotnie kwotę kryterium dochodowego rodziny, kwotę 

tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym 

dochód został wypłacony, 

9) oświadczenie o wysokości uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego 

dochodu uwzględnia się w dochodzie rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. 

 

II. W przypadku złożenia wniosku po ustawowo określonym terminie (w przypadku uczniów po 

15 września, w przypadku słuchaczy kolegiów po 15 października) konieczne jest 

umotywowanie/udokumentowanie faktu wpływającego na brak możliwości złożenia wniosku w terminie. 

III. W przypadku zmian mających wpływ na prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tych zmianach organ przyznający 

świadczenie. 

WAŻNE INFORMACJE 

1. Stypendium szkolne może być przeznaczone wyłącznie na potrzeby edukacyjne uczniów, natomiast nie 

może zostać przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji w ich 

codziennej egzystencji np.: zakup żywności i odzieży codziennego użytku, opłaty za energię, czynsz, 

gaz itp. 

2. Do rozliczenia stypendium należy przedstawić: faktury VAT, uproszczone rachunki imienne, 

zaświadczenia ze szkoły potwierdzające udział ucznia i wysokość opłat związanych 

z wyjściem do filharmonii, teatru, kina, na basen, wyjazdów na wycieczki szkolne, poświadczone przez 

szkołę oświadczenia zakupu podręczników na kiermaszach szkolnych. 

Wzór wniosku o stypendium szkolne oraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna dostępny jest na stronie 

internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie www.mops.olsztyn.e-bip.pl 

WYPEŁNIA ORGAN PRZYZNAJĄCY ŚWIADCZENIE 

1. Dochody osiągnięte w miesiącu ...................................................................................... 

2. Ogółem rodzina uzyskała dochód ............................................................ zł ............. gr. 

3. Dochód miesięczny rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł ................ zł .............. gr. 

 

.............................. 
  (podpis pracownika) 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr XIX/295/12 

Rady Miasta Olsztyna 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr XIX/295/12 

Rady Miasta Olsztyna 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 

 

 

………………………………… 

               (pieczęć jednostki) 

 

Wykaz imienny uczniów/ słuchaczy, którzy złożyli wnioski o stypendium szkolne 

 

L.p. 
Nazwisko i imię  

ucznia lub słuchacza 

Nazwisko i imię 

wnioskodawcy 
PESEL wnioskodawcy 

S
zk

o
ła

*
 

D
a
ta

 u
ro

d
ze

n
ia

 

Adres zamieszkania ucznia 

lub słuchacza 

M
ie

si
ęc

zn
a
 w

y
so

k
o
ść

 d
o
ch

o
d

u
 n

a
 o

so
b

ę 
w

 r
o
d

zi
n

ie
 

D
a
ta

 z
ło

że
n

ia
 w

n
io

sk
u

 

r.m.d 
kod-Olsztyn 

ulica nr domu/nr mieszkania 
r.m.d 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                

    

* - w przypadku szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół. 

 

Olsztyn,………………………………     …………………………………… 
     (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 
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Załącznik Nr 4  

do Uchwały Nr XIX/295/12 

Rady Miasta Olsztyna 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 

 

 

 

 

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

              (pieczątka szkoły/kolegium) 

Potwierdzam pobieranie nauki przez .................................................... 

                                                                             (imię i nazwisko)                                 

który jest uczniem/słuchaczem klasy/semestru …...................…......... 

                                                      

……………….……………….............. 

                                                                        (podpis i pieczątka dyrektora 

szkoły/ kolegium) 

 

Data wpływu wniosku 

do szkoły/kolegium/urzędu* 

 

 

 

 

 

 

* wypełnia szkoła/kolegium/ urząd 

Wniosek o zasiłek szkolny 

(rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia) 
1) 

 
1)

 - niepotrzebne skreślić. 

Data: 

Nazwisko i imię ucznia  

Data urodzenia  PESEL  

Imię ojca  PESEL  

Imię matki  PESEL  

Numer rachunku bankowego  rodziców 

(opiekunów prawnych) lub pełnoletniego 

ucznia 

Właściciel konta bankowego (imię i nazwisko): 

                          

Adres zamieszkania ucznia 

Ulica-numer  Nr telefonu  

Kod pocztowy   -    Miejscowość  

Adres stałego zameldowania ucznia 

Ulica-numer 

 

 

Kod pocztowy   -    Miejscowość  

Informacja o otrzymywaniu przez ucznia stypendium/ów o charakterze socjalnym ze środków publicznych 

(rodzaj, wysokość, termin przyznania):  

 

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

Proszę o przyznanie zasiłku szkolnego w formie:  

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym, 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.  

 

 Data zdarzenia losowego: 

 

Uzasadnienie przyznania zasiłku szkolnego (opis zdarzenia losowego oraz wskazanie potrzeb edukacyjnych): 

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

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

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

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

                                                                                                                …. ...……………………….. 
                                                                                                                                                      (podpis wnioskodawcy)                                                               
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Oświadczenie o składzie i dochodach rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku: 

1. Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym 

gospodarstwie domowym: 

L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce pracy - nauki 
Stopień 

pokrewieństwa 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

2. Źródła dochodu w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty 

dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony 
2)

:    

 
L.p. Rodzaj dochodu Kwota 

1 wynagrodzenie za pracę (netto)  

2 
świadczenia wypłacane przez organy emerytalno-rentowe, dodatki 

pielęgnacyjne (netto) 
 

3 stałe i okresowe zasiłki z pomocy społecznej  

4 świadczenia z urzędu pracy (np. zasiłek dla bezrobotnych)  

5 dodatek mieszkaniowy  

6 alimenty, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  

7 dochody z działalności gospodarczej (netto)  

8 zasiłki rodzinne z dodatkami  

9 zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia  pielęgnacyjne  

10 

gospodarstwo rolne o powierzchni ha przeliczeniowego  (ha przeliczeniowy x 

dochód miesięczny, o którym mowa  w art. 8 ust. 9 ustawy o pomocy 

społecznej) 

 

11 inne dochody  

Razem  
2)

 - w załączeniu zaświadczenia o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny dla ucznia 

(słuchacza), którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,  zaświadczenie albo oświadczenie o 

korzystaniu ze świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie wynosi .......................................................................... zł, 

słownie zł ......................................................................................................................................................... 

Świadomy i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb realizacji świadczeń 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) 

 

 

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

(podpis jednego z  rodziców/opiekuna prawnego lub podpis pełnoletniego ucznia) 
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Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego oraz 

zaświadczenia o wysokości dochodów netto uzyskanych przez poszczególnych członków wspólnego 

gospodarstwa domowego (zgodnie z wykazem znajdującym się we wniosku) z miesiąca poprzedzającego 

złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu z miesiąca,  w którym wniosek został złożony takich jak np.: 

1) zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty 

inwalidzkiej lub rodzinnej,  

2) zaświadczenie albo oświadczenie  o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, w 

przypadku ubiegania się o zasiłek  szkolny dla ucznia (słuchacza), którego rodzina korzysta ze 

świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". 
3) decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, 

4) informacja o wysokości otrzymywanych alimentów: 

a) wyrok sądu, 

b) w przypadku braku wyroku w sprawie przyznania alimentów - pisemne oświadczenie                                    

o wysokości otrzymywanych alimentów, 

c) w przypadku alimentów zasądzonych lecz nie otrzymywanych - aktualne zaświadczenie od 

komornika o braku możliwości ich wyegzekwowania, 

5) potwierdzenie dochodów netto z prowadzenia działalności gospodarczej wymagane zgodnie z art. 8 ust. 5-8 

ustawy o pomocy społecznej (w przypadku zawieszenia w/w działalności załączyć dokument 

potwierdzający ten fakt), 

6) zaświadczenie o wielkości  ha przeliczeniowych posiadanego gospodarstwa rolnego,  

7) pisemne oświadczenie o uzyskanych innych dochodach netto, 

8) oświadczenie o wysokości uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

jednorazowego dochodu przekraczającego pięciokrotnie kwotę kryterium dochodowego rodziny, kwotę 

tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym 

dochód został wypłacony,  

9) oświadczenie o wysokości uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego 

dochodu uwzględnia się  w dochodzie rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód. 

 

 

WAŻNE INFORMACJE  
Zasiłek szkolny może być przeznaczony wyłącznie na potrzeby edukacyjne uczniów, natomiast nie może 

zostać przeznaczony na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji w ich codziennej 

egzystencji np.: zakup żywności i odzieży codziennego użytku, opłaty za energię, czynsz, gaz itp. 

Wzór wniosku o zasiłek szkolny oraz regulamin udzielania pomocy materialnej  o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna dostępny jest na stronie 

internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie www.mops.olsztyn.e-bip.pl   

 

            

    WYPEŁNIA ORGAN PRZYZNAJĄCY ŚWIADCZENIE 

1. Dochody osiągnięte w miesiącu ...................................................................................... 

2. Ogółem rodzina uzyskała dochód ............................................................ zł ............. gr. 

3. Dochód miesięczny rodziny w przeliczeniu na osobę wyniósł ............ ... zł .............. gr. 

 

 

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

     (podpis pracownika) 
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Załącznik Nr 5  

do Uchwały Nr XIX/295/12 

Rady Miasta Olsztyna 

z dnia 25 stycznia 2012 r. 
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