
UCHWAŁA NR XXXIII/744/09 
RADY  MIASTA  GDYNI 

z 24 czerwca 2009 roku 
 
 w sprawie:  zmiany w Uchwale Nr XLIII/1016/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 

2006 r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i 
słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni.  

 
  
 
               Działając na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8 i art.18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220) oraz art. 4 ust.1 pkt 1 i 
art. 12 pkt 10a ustawy dania 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr142, poz.1592, 
Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220) w związku z art. 90f ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 
2572 z późn.zm.)  
Rada Miasta Gdyni, uchwala co następuje  

 
§ 1 

 
W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/1016/06 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 
2006 r., wprowadza się następujące zmiany:  
1. Zapis § 5 ust. 7, otrzymuje brzmienie: 

„Miesięczna wysokość stypendium wynosi: 
a. 120 zł przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 0 do 100 zł 
b. 75 zł przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyŜej 100 zł” 
c.  

2. Zmienia się Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy 
zamieszkujących na terenie Gdyni, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały 

§  2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Gdyni. 
 

§  3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego 

 
        

     
 
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni 
 

Joanna Zielińska   
 



       Załącznik Nr 1  
       do uchwały  
                                                                                                   Rady Miasta Gdyni 
       Nr XXXIII/744/09 
         
 
 
 
 

REGULAMIN 
przyznawania i przekazywania   pomocy materialnej   

o charakterze socjalnym  
dla uczniów, wychowanków i słuchaczy  

zamieszkujących na terenie Gdyni.  
 
 

Postanowienia ogólne  
 
 

§ 1  
1. Pomoc materialna przysługuje: 

• uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych oraz   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 

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i 
młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7, a także dzieciom i młodzieży 
upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację 
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki.   

•  uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla 
młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,    

•  słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów 
języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 24 roku życia. 

 

 
Zasady i warunki przyznawania stypendium szkolnego.  

 
§ 2 

1. Stypendium  szkolne może otrzymać uczeń, wychowanek lub słuchacz, który znajduje się 
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.  

2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, wychowanka lub słuchacza 
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 i 
podlega weryfikacji co 3 lata zgodnie z art.9 ust.1 i ust.8a tj. ustawy. 

3. Dodatkowym kryterium przyznania stypendium szkolnego jest: 

1) długotrwałe bezrobocie występujące w rodzinie  
2) niepełnosprawność członka rodziny  
3) długotrwała lub ciężka choroba członka rodziny  
4) rodzina niepełna  
5) rodzina wielodzietna 
6) niewydolność wychowawcza rodziców  
7) alkoholizm lub narkomania w rodzinie  

 
 

 
Warunki przyznawania zasiłku szkolnego.   

 
§ 3 

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, wychowankowi lub słuchaczowi, który 
znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej : 

a) śmiercią rodzica/ opiekuna prawnego, 

b) długotrwałą chorobą ucznia 

c) utratą zatrudnienia w rodzinie, 

d) utratą mienia znacznej wartości, 

e) innymi, szczególnymi okolicznościami 

2. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od 
wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku.  

3. Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od udzielonej 
uczniowi, wychowankowi lub słuchaczowi innej formy pomocy materialnej.  

 
4. Warunkiem ubiegania się o przyznanie zasiłku szkolnego jest złożenie wniosku, według 

wzoru stanowiącego  załącznik nr 2 do uchwały, wraz z udokumentowaniem okoliczności   
zdarzenia losowego opisanego na wniosku  

 

 
Formy przyznawania stypendium i zasiłku szkolnego  

 
§ 4 

1. Stypendium i zasiłek szkolny  przyznaje się  w formie pomocy rzeczowej przeznaczonej 
na:   

 

a. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 
wykraczających poza zajęcia    realizowane w szkole w ramach planu nauczania , 

b. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych 
realizowanych poza szkołą, a w szczególności nauki języków obcych, zajęć 
muzycznych, komputerowych, zajęć na basenie i innych, 

c. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: 

• podręczników, encyklopedii, słowników  i innych  pomocy  dydaktycznych,  



• przyborów szkolnych, 

 

• stroju sportowego i innego  wymaganego przez szkołę, 

• innych pomocy niezbędnych do udziału w obowiązkowych i dodatkowych 
zajęciach edukacyjnych,  

• całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki 
przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów publicznych 
poza miejscem zamieszkania.  

2. stypendium i zasiłek szkolny może być także udzielony w formie świadczenia 
pieniężnego, jeżeli przyznana  pomoc w formach określonych w ust.1 nie jest możliwa 
lub celowa . 

 

 

Wysokość udzielania pomocy materialnej   

§ 5 
1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której 

mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dn. 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i 
nie wyższa niż 200% kwoty, o której mowa w tejże ustawie.  

2. Przyznany zasiłek szkolny nie może jednorazowo przekroczyć kwoty stanowiącej 
pięciokrotność kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dn. 28 listopada 2003r. o 
świadczeniach rodzinnych.  

3. Wysokość  stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie 
dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w  art.6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dn. 28 listopada 
2003r. o świadczeniach rodzinnych; natomiast dla słuchaczy kolegiów – 
osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust. 2 pkt.2 ustawy z dn. 28 listopada 
2003r. o świadczeniach rodzinnych.  

4. Stypendium i zasiłek szkolny nie przysługuje, jeżeli uczeń, wychowanek lub słuchacz 
otrzymuje ze środków publicznych inną pomoc o charakterze socjalnym chyba, że łączna 
suma tej pomocy nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 
pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w tejże  

5. Stypendium szkolne może być realizowane miesięcznie lub jednorazowo z tym, że w 
danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. 

6. Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w 
rodzinie ucznia oraz od dodatkowych kryteriów określonych w § 2 ust. 3.  

7. Miesięczna wysokość stypendium wynosi:  

 

• 120 zł  przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od  0 do 100 zł, 

• 75  zł  przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie powyŜej 100 zł 

  

  



 

Okres przyznawania i częstotliwość realizacji pomocy materialnej    
 

§ 6 
1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres wskazany w art.90d ust. 10 i 11 ustawy z 

zastrzeżeniem zdarzeń opisanych w art. 90d ust. 12 i 13 ustawy.   

Wnioskodawcy  

§ 7 
1. Z wnioskiem o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym może wystąpić:  

1) rodzic lub prawny opiekun niepełnoletniego ucznia lub wychowanka .  
2) pełnoletni uczeń lub słuchacz,   
3) dyrektor placówki, w której kształci się uczeń, wychowanek lub słuchacz,  

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznane z urzędu.  

3. Wzory wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla ucznia, wychowanka lub słuchacza 
stanowią załączniki  Nr 1 ( stypendium szkolne)  i Nr 2  (zasiłek szkolny) do niniejszego 
regulaminu.  

4. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z załącznikami  
nie podlegają opłacie skarbowej.  

 

Tryb składania, rozpatrywania i realizacji  wniosków 
 

§ 8 
1. Wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i 

słuchaczy przyjmowane są do 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. Wnioski należy składać w  Wydziale Edukacji UM Gdyni, zaś ich wzory można otrzymać w 
każdej gdyńskiej placówce oświatowej bądź pobrać poprzez wydruk ze strony internetowej 
UM  ( www.gdynia.pl) 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioski można składać w innych terminach, z 
tym, że ich pozytywne rozpatrzenie uzależnione będzie od wysokości 
nierozdysponowanych środków przeznaczonych na pomoc materialną o charakterze 
socjalnym.   

4. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku, według wzoru 
stanowiącego  załącznik nr 2 do uchwały.  

5.  Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej 
ucznia.  

6.  Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się w formie decyzji 
administracyjnej.   

7.  Realizacja przyznanej pomocy materialnej odbywa się za pośrednictwem 
szkoły/placówki, w której kształci się uczeń, wychowanek lub słuchacz, bądź przez kasę 
UM Gdyni, w terminie do końca roku szkolnego. 



 

 

Wstrzymanie lub cofnięcie pomocy materialnej  

§ 9 
1. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Prezydenta Miasta 

Gdyni o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium  szkolnego.  

2. Prezydent wstrzymuje bądź cofa przyznane stypendium szkolne i w drodze decyzji 
administracyjnej określa warunki zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.  

3. Kwoty z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w 
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

4. W przypadkach  szczególnie uzasadnionych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu nienależnie 
pobranego świadczenia w całości lub części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej 
nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Prezydent Miasta 
Gdyni może odstąpić od takiego zwrotu.  

 

Postanowienie końcowe  

§10 
W sprawach spornych i nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Prezydent 
Miasta Gdyni. 

 

 

 
 


