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UCHWAŁA Nr XXI/250/04  

Rady Miejskiej w Iławie  

z dnia 16 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłat ności za usługi opieku ńcze bądź specjalistyczne usługi 

opieku ńcze oraz szczegółowych zasad cz ęściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tr ybu ich pobierania. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 zm. w r. 
2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
w roku 2003 Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, w roku 2004 Nr 153, poz. 1271 i Nr 116, poz. 
1203) oraz art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia  
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 
poz. 593) Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Osobom samotnym, które z powodu wieku, 

choroby lub innych przyczyn wymagaj ą pomocy innych 
osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie 
usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług 
opiekuńczych. 

 
2. Pomoc w formie specjalistycznych usług 

opiekuńczych, z wyłączeniem usług przysługujących na 
podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, 
przysługuje osobom wymagającym takich usług ze 
względu na rodzaj schorzenia lub niepełnosprawności. 

 
3. Usługi opiekuńcze, bądź specjalistyczne usługi 

opiekuńcze mogą być przyznawane równieŜ osobom, 
które wymagają pomocy innych osób a rodzina z róŜnych 
przyczyn nie moŜe takiej pomocy zapewnić. 

 
§ 2. Decyzje o przyznaniu lub odmowie pomocy 

określonej w § 1 na podstawie wniosku pracownika 
socjalnego (przy rozwaŜeniu całokształtu okoliczności 
uzasadniających przyznanie lub odmowę) podejmuje 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Iławie. 
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§ 3. Koszt godziny świadczonych usług opiekuńczych, 
o których mowa w § 1, dalej określany „stawką 
godzinową", na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej zatwierdza Burmistrz Miasta. 

 
§ 4. Ustala się dla osób, którym świadczone będą 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
odpłatność bazową w wysokości 80% stawki godzinowej 
ustalonej przez Burmistrza Miasta z zastrzeŜeniem  
§ 5 i § 6. 

 

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi 
opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, 
których dochód netto na osobę samotną w rodzinie nie 
przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z 
art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

 
2. Osoby nie spełniające warunku, o których mowa w 

ust. 1 zwracają wydatki za usługi opiekuńcze bądź 
specjalistyczne usługi opiekuńcze za zasadach 
określonych w tabeli: 

WYSOKOŚĆ ODPŁATNOŚCI W % USTALONA OD BAZOWEJ CENY USŁUGI DLA: Dochód na osobę w rodzinie (% najniŜszej 
emerytury netto) Osób samotnych (nie posiadających osób 

zobowiązanych do alimentacji) 
Osób samotnie 

gospodarujących 
Osób w gospodarstwach 

wieloosobowych 
PowyŜej kryterium dochodowego do 100% 

najniŜszej emerytury netto 
5 5 5 

Od 101 do 125% 5 5 25 
Od 126 do 150% 10 10 40 
Od 151 do 175% 15 15 60 
Od 176 do 200% 20 25 80 
Od 201 do 225% 30 35 100 
Od 226 do 250% 40 45 100 
Od 251 do 275% 50 55 100 
Od 276 do 3 00% 60 80 100 
Od 301 do 500% 100 100 100 

 
3. Dla osób samotnych lub w rodzinie, którym dochód 

na osobę przekracza 500% najniŜszej emerytury netto 
ustala się odpłatność w wysokości pełnej stawki 
godzinowej. 

 
§ 6. UpowaŜnia się Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Iławie, w indywidualnych 
uzasadnionych przypadkach do obniŜenia lub całkowitego 
zwolnienia z odpłatności za przyznane usługi, jak równieŜ 
dochodzenia zwrotu poniesionych wydatków od osób 
zobowiązanych do alimentacji, których sytuacja 
materialno-bytowa to uzasadnia. 
 
 
 
 

§ 7. Odpłatność za usługi pobierana będzie przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie w terminie 
od dnia 10 do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca. 

 
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/344/98 Rady 

Miejskiej w Iławie z 12 marca 1998 r. w sprawie 
szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze 
oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 

 
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie czternastu 

dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie 
Edward Bojko 
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UCHWAŁA Nr XV/45/04 

Rady Powiatu w Elbl ągu 

z dnia 25 czerwca 2004 r.  

 

w sprawie warunków cz ęściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt  dziecka lub osoby pełnoletniej w 

placówce opieku ńczo–wychowawczej.  

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, 
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, 
poz. 1668; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568) oraz art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 
późn. zm.) - Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Opłatę za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej, 
o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, ponoszą: 

1)  rodzice dziecka, 
2)  osoba pełnoletnia lub jej rodzice, 

3)  opiekunowie prawni lub kuratorzy, jeŜeli dysponują 
dochodami dziecka,   

do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, 
z tym Ŝe opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, 
kuratorów lub osobę pełnoletnią nie moŜe być wyŜsza niŜ 
50 % kwoty stanowiącej dochód dziecka lub osoby 
pełnoletniej.  
 

2. Przepis ust. 1 stosuje się równieŜ do rodziców 
pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza 
rodzicielska została zawieszona albo ograniczona. 
 

§ 2. 1. Za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w 
placówce opiekuńczo – wychowawczej nie ponoszą 
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odpłatności osoby, o których mowa w § 1, których dochód 
na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie 
nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym 
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej. 

 
2. Kwota ustalająca kryterium dochodowe podlega 

weryfikacji zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 9 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

 
§ 3. Częściowemu zwolnieniu z odpłatności za pobyt 

dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – 
wychowawczej podlegają osoby, o których omowa w § 1, 
których  dochód  przekracza  150 %  kryterium 
dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wysokość 
odpłatności określa załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.  

 
§ 4. W przypadku gdy w placówce opiekuńczo-

wychowawczej przebywa więcej niŜ 1 dziecko 

pochodzące z tej samej rodziny obniŜa się odpłatność o 
50 % sumy naleŜnych kwot za pobyt kaŜdego dziecka.  

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu. * 
 
§ 6. Traci moc Uchwała Nr VIII/80/03 Rady Powiatu w 

Elblągu z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zasad 
częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat 
za pobyt dziecka z powiatowych placówkach opiekuńczo–
wychowawczych /Dziennik Urzędowy Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego z dnia 3 listopada 2003 r. Nr 
172, poz. 2076/. 

 
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego i 
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady  
Ryszard Zagalski 

____________ 
* Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził niewa Ŝność 
- rozstrzygni ęcie nadzorcze PN. 0911-171/04 z dnia 2 sierpnia 200 4 r. 
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UCHWAŁA Nr XV/46/04 

Rady Powiatu w Elbl ągu 

z dnia 25 czerwca 2004 r.  

 

w sprawie warunków cz ęściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt  dziecka lub osoby pełnoletniej w 

rodzinie zast ępczej. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, 
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, 
poz. 1668; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568) oraz art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 
późn. zm.) - Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. 1. Opłatę za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 

oraz osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 78 ust. 5 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
ponoszą rodzice dziecka do wysokości miesięcznej 
pomocy pienięŜnej na częściowe pokrycie kosztów 
średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej 
rodzinie.  

 
2. Przepis ust. 1 stosuje się równieŜ do rodziców 

pozbawionych władzy rodzicielskiej lub których władza 
rodzicielska została zawieszona albo ograniczona. 

 
§ 2. 1. Za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz 

osoby pełnoletniej nie ponoszą odpłatności rodzice, 
których dochód na osobę samotnie gospodarującą lub 
osobę     w   rodzinie   nie   przekracza   150 %   kryterium  
 
_______________ 
* Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził niewa Ŝność 
-rozstrzygni ęcie nadzorcze PN. 0911-172/04 z dnia 2 sierpnia 
2004 r. 
 

dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 
2. Kwota ustalająca kryterium dochodowe podlega 

weryfikacji zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 9 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

 
§ 3. Częściowemu zwolnieniu z odpłatności za pobyt  

dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej 
podlegają rodzice, których dochód przekracza 150 % 
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
Wysokość odpłatności określa załącznik Nr 1 do niniejszej 
Uchwały.  

 
§ 4. W przypadku gdy w rodzinie zastępczej przebywa 

więcej niŜ 1 dziecko pochodzące z tej samej rodziny 
obniŜa się odpłatność o 50 % sumy naleŜnych kwot za 
pobyt kaŜdego dziecka.  

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.*  
 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego i 
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 
Przewodniczący Rady  
Ryszard Zagalski 
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UCHWAŁA Nr XV/52/04 

Rady Powiatu w Elbl ągu 

z dnia 25 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom  ponadgimnazjalnych  szkół publicznych Powiatu Elbl ąskiego 

stypendiów wspieraj ących rozwój edukacyjny młodzie Ŝy wiejskiej oraz sposobu podziału środków finansowych 

uzyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ram ach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; 
Nr 113 poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055) Rada Powiatu w Elblągu, uchwala co 
następuje: 
 

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania uczniom 
ponadgimnazjalnych szkół publicznych Powiatu 
Elbląskiego stypendiów wspierających rozwój edukacyjny 
młodzieŜy wiejskiej, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 
 
 
 

§ 2. Ustala się sposób podziału otrzymanych środków 
finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
stypendia dla młodzieŜy o której mowa w § 1, poprzez 
przekazanie środków poszczególnym szkołom, 
proporcjonalnie do zgłoszonych potrzeb określonych we 
wnioskach  przyjętych  przez  komisje stypendialne. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady 
Ryszard Zagalski 

 
 
 
 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 15/52/04 
Rady Powiatu w Elblągu 
z dnia 25 czerwca 2004 r. 

 
 

Regulamin 
przyznawania uczniom ponadgimnazjalnych szkół publi cznych Powiatu Elbl ąskiego stypendiów wspieraj ących 

rozwój edukacyjny młodzie Ŝy wiejskiej 

 
Regulamin tworzy się w oparciu o Priorytet 2 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego „Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w 
regionach” – Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. 

 
§ 1. Regulamin dotyczy uczniów pochodzących z 

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z 
obszarów wiejskich (stałe zameldowanie), podejmujących 
naukę lub uczących się w szkole umoŜliwiającej uzyskanie 
świadectwa dojrzałości (maturalnego).  

 
§ 2. Za uczniów pochodzących z rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej uznaje się uczniów o 
dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyŜszym, 
niŜ kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń 
rodzinnych, zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255).  

 
§ 3. Próg dla województwa warmińsko-mazurskiego z 

zachowaniem powyŜszego warunku jest ustalany 

corocznie w Ramowym Planie Realizacji Działania przez 
Samorząd Województwa/ Urząd Marszałkowski. 

 
§ 4. Za obszary wiejskie uznaje się tereny połoŜone 

poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. 
mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których 
nie ma szkół ponadgimnazajalnych kończących się 
maturą.  

 
§ 5. 1. Stypendia przyznawane są na czas trwania 

nauki w danym roku szkolonym, nie dłuŜej niŜ na 10 
miesięcy.  

 
2. Stypendia przyznawane są pod warunkiem 

uzyskania przez powiat elbląski środków finansowych na 
ten cel. 

 
§ 6. 1. Stypendia przyznawane są w formie rzeczowej, 

w maksymalnej wysokości  250 zł netto w skali miesiąca 
lub w formie refundacji wcześniej poniesionych kosztów 
związanych z nauką w danym roku szkolnym. 
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2. Stypendia przyznaje się na: 
 

1)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów  
zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 

 
2)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków 

w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez 
inny podmiot, 

 
3)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu 

podręczników do nauki w szkołach 
ponadgimnazjalnych, 

 
4)  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 

związanych z  transportem do i ze szkoły środkami 
komunikacji zbiorowej, 

 
5) inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę. 
 

3. Decyzję o wyborze wyŜej wymienionych świadczeń 
podejmuje rodzic/opiekun prawny i stypendysta (zgodnie 
ze złoŜonym wnioskiem). 

 
§ 7. 1. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium 

składa wniosek do szkoły, której jest uczniem, w terminie 

do 10 września kaŜdego roku. Wzór wniosku stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu. 

 
2. Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie z 

Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach (za rok 
ubiegły) wszystkich członków rodziny, prowadzących 
wspólne gospodarstwo domowe  lub/i  zaświadczenie z 
Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w 
hektarach przeliczeniowych. 

 
§ 8. Dochód na osobę w rodzinie (netto) oznacza 

dochód rodziny (netto) podzielony przez liczbę osób w 
rodzinie. 

 
§ 9. 1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o 

przyznanie stypendiów, ustalenia wysokości stypendiów - 
dokonuje komisja stypendialna powołana przez dyrektora 
szkoły. 

 
2. Komisja stypendialna pracuje w oparciu o 

regulamin przyjęty przez radę szkoły. 
 
§ 10. Decyzja komisji stypendialnej jest ostateczna i 

nie podlega odwołaniu. 

 
 
 

Załącznik do regulaminu w sprawie 
przyznawania stypendiów uczniom 
ponadgimnazjalnych  szkół publicznych 
Powiatu Elbląskiego wspierających 
rozwój edukacyjny młodzieŜy wiejskiej. 

 

I. Wniosek o stypendium w ramach Zintegrowanego Prog ramu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowaneg o 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
1. Imiona i nazwisko ucznia................................................................................................. 
 
2. PESEL............................................................................................................................. 
 
3. Stałe miejsce zameldowania ucznia................................................................................ 
 
4. Adres zamieszkania ucznia............................................................................................. 
 
5. Imiona rodziców............................................................................................................... 
 
6. Typ szkoły i rok nauki...................................................................................................... 

(liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) 
 
7. Rodzina moja składa się z niŜej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

 
Lp. Imi ę i Nazwisko Stopie ń pokrewie ństwa Miejsce zatrudnienia lub nauki 

    
    
    
    
    

8. Źródła dochodu netto w rodzinie za ostatni rok kalendarzowy: 
(udokumentowane odpowiednimi orzeczeniami lub zaświadczeniami) 
 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 
1 wynagrodzenie za pracę i zasiłek rodzinny  
2 emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne  
3 stałe zasiłki z pomocy społecznej  
4 dodatek mieszkaniowy  
5 alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
6 zasiłek dla bezrobotnych  
7  dochody z gospodarstwa rolnego  
8 dochody z działalności gospodarczej  
9 inne dochody  

 DOCHÓD RAZEM  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 118                          Poz.   
 

- 6187 - 

9. Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie wynosi..........................zł. 
 
Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku nieprawidłowych danych oświadczam, Ŝe przedstawione dane są zgodne 
ze stanem faktycznym. 

 
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego................................................. 
 
Podpis ucznia........................ 
 
Data........................... 
 
II. Deklaracja *pomocy rzeczowej w ramach stypendiu m 

 
Lp. Rodzaj pomocy stypendialnej Kwota 
1 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów  zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,  
2  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny 

podmiot, 
 

3 całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,  
4  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z  transportem do i ze szkoły środkami komunikacji 

zbiorowej, 
 

5  inne koszty wymagane obligatogatoryjnie przez szkołę  
6 RAZEM   

 
.........................                         .................                  ............................................................. 
Miejscowość                                   data                        podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 
.................................................. 
podpis ucznia 

 
*Deklaracja pomocy rzeczowej w ramach stypendium nie moŜe przekroczyć 250 zł /netto/. 
 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb określenia wysokości środków finansowych na pomoc stypendialną dla uczniów oraz 
prac komisji stypendialnej 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 rodzica lub opiekuna prawnego, podpis ucznia 
III. Decyzja komisji stypendialnej:  
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................. 
Podpis Przewodniczącego komisji stypendialnej 

 
 
 

1523 

UCHWAŁA Nr XV/53/04 

Rady Powiatu w Elbl ągu 

z dnia 25 czerwca 2004 r.  

 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypend iów studentom pochodz ącym z obszarów zagro Ŝonych 

marginalizacj ą, w tym w szczególno ści obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji p rzemysłów, finansowanych 

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwo ju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Na podstawie art. 12 pkt 10 a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, 
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, 
poz. 1668; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1568 oraz Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) - Rada 
Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się regulamin przyznawania stypendiów 

studentom pochodzącym z obszarów zagroŜonych 
marginalizacją, w tym w szczególności obszarów 
wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, 
finansowanych w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego/Europejskiego 
Funduszu Społecznego, stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej Uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu w Elblągu. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko–Mazurskiego i 
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady  
Ryszard Zagalski 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XV/53/04 
Rady Powiatu w Elblągu 
z dnia 25 czerwca 2004 r. 

Regulamin 
przyznawania stypendiów studentom pochodz ącym z obszarów zagro Ŝonych marginalizacj ą, w tym w szczególno ści 

obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji prze mysłów, finansowych w ramach Zintegrowanego Programu  
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Fund uszu Społecznego 

 
Preambuła 

 
Regulamin tworzy się w oparciu o Priorytet II 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego „Wzmacniane rozwoju zasobów ludzkich w 
regionach” – Działanie 2.2. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. 

 
Regulamin określa zasady przyznawania stypendiów 
studentom pochodzącym z obszarów zagroŜonych 
marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich 
i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają 
na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie 
wyŜszym z powodu trudnej sytuacji materialnej.  
 

1. Postanowienia ogólne 
 

1. 1.  Program administrowany jest przez Komisję 
Kwalifikacyjną, zwaną dalej Komisją zgodnie z 
postanowieniami niniejszego Regulaminu. W skład 
Komisji wchodzi od trzech do pięciu stałych 
członków. 

 
1. 2.  Nadzór nad funkcjonowaniem Programu sprawuje 

Zarząd Powiatu w Elblągu. 
 
1.3.  Ocena wniosków o pomoc finansową Programu 

dokonywana jest przez Komisję, działającą 
zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu. 

 
2. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy 

Programu w zakresie stypendiów 
 
2. 1. Z Programu mogą korzystać studenci państwowych i 

niepaństwowych szkół wyŜszych prowadzonych w 
systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i 
eksternistycznym, którzy spełniają niŜej wymienione 
warunki: 

 
1)  na stałe są zameldowani na terenie powiatu 

elbląskiego, 
 
2)  pochodzą z obszarów zmarginalizowanych, tj. 

obszarów wiejskich/terenów połoŜonych poza 
granicami administracyjnymi miast/, miast do 20 tys. 
mieszkańców, obszarów kwalifikujących się do 
wsparcia w ramach działania 3.2. ZPORR, 
zdegradowanych dzielnic miast i obszarów 
powojskowych wyznaczonych Lokalnym Programem 
Rewitalizacji, 

 
3)  znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. 

pochodzą z rodzin o dochodzie rodziny w 
przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej 
się nie wyŜszym niŜ kwota uprawniająca do 

uzyskania świadczeń rodzinnych zapisanych w 
ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o 
świadczeniach rodzinnych /Dz. U. Nr 228, poz. 
2255/,  

 
4)  złoŜą, w ustalonym terminie, wniosek o przyznanie 

stypendium, zaświadczenie z uczelni wyŜszej 
potwierdzające naukę w szkole wyŜszej, 
oświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych 
dochodach wszystkich członków rodziny lub 
zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni 
gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych. 

 
3. Warunki udzielania pomocy w ramach Programu 

 
3. 1.  Informacja określająca termin i miejsce składania 

wniosków kaŜdorazowo podawana będzie do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty.  

 
3. 2.  ZłoŜone wnioski podlegają ocenie formalnej 

dokonywanej przez Komisję. 
 
3. 3.  Stypendium jest przyznawane kaŜdorazowo na czas 

trwania nauki w danym roku akademickim, nie dłuŜej 
niŜ na 10 miesięcy. 

 
3. 4.  Warunkiem przyznania stypendium jest uzyskanie 

przez powiat elbląski środków finansowych na ten 
cel. 

 
3. 5.  Stypendium moŜe być przyznawane w formie 

finansowej lub refundacji kosztów typu:  
 

1)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 
zakwaterowania,  

 
2)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 

zakupu podręczników do nauki, 
 
3)  całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów 

transportu związanych z dojazdami i powrotami z 
uczelni środkami komunikacji zbiorowej, 

 
4)  całkowitego lub częściowego pokrycia opłat za 

studia w szkole wyŜszej prowadzonej w systemie 
dziennym, wieczorowym, zaocznym i 
eksternistycznym, w maksymalnej miesięcznej 
wysokości 350,- zł. /netto/. 

 
3.5.  Warunki wypłaty przyznanej pomocy określa umowa 

zawartą ze stypendystą. 
 
3.6.  Decyzja Komisja stypendialnej jest ostateczna i nie 

podlega odwołaniu. 
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1524 

UCHWAŁA Nr XXII/266/04 

Rady Miejskiej w Iławie 

z dnia 15 lipca 2004 r. 

 

w sprawie wysoko ści oraz szczegółowych zasad, trybu przyznawania i z wrotu przyznawania i zwrotu zasiłku 

celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 
1591 zm. w roku 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, w roku 2003 Nr 214, poz. 1806, Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271 i w roku 
2004 Nr 102, poz. 1055) oraz art. 43 ust. 10 art. 96 ust. 2 i 
4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 zm. Nr 99, poz. 1001) Rada 
Miejska w Iławie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Osobom lub rodzinom upowaŜnionym do 
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w 
szczególności spełniającym kryterium dochodowe 
wynikające z art. 8 ustawy o pomocy społecznej moŜe być 
przyznany jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne 
usamodzielnienie. 

2. W pierwszej kolejności zasiłek moŜe być przyznany 
rodzinom wielodzietnym 1 osobom wychowującym 
samotnie dzieci w wieku uprawniającym do zasiłku 
rodzinnego. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek 
moŜe być przyznany osobom (rodzinom) nie spełniającym 
kryterium dochodowego pod warunkiem wystąpienia 
jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o 
pomocy społecznej. 

4. Decyzję w sprawie przyznania bądź odmowy 
przyznania zasiłku celowego wydaje Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

5. Osoba ubiegająca się o zasiłek celowy przedkłada 
zaświadczenie stwierdzające, Ŝe ani ona ani nikt z 
członków rodziny nie korzystał z poŜyczki lub dotacji na 
podjęcie działalności gospodarczej (utworzenie nowych 
miejsc pracy) udzielanej przez Powiatowy Urząd Pracy 
bądź uzyskiwanej z innych źródeł. 

6. Podstawą odmowy przyznania albo ograniczenia 
rozmiarów pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie 
moŜe być uchylanie się przez osobę lub rodzinę 
ubiegającą się o tę pomoc od podjęcia odpowiedniej pracy 
w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy albo poddania się przeszkoleniu 
zawodowemu organizowanemu przez Powiatowy Urząd 
Pracy lub szkoleniu organizowanemu przez inne podmioty 
z funduszy publicznych. 

7. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie nie 
przysługuje, jeŜeli osoba lub rodzina ubiegająca się 
otrzymała juŜ pomoc na ten cel z innego źródła. 

§ 2. 1. Zasiłek celowy moŜe być przyznany w 
szczególności na: 

a)  podjęcie działalności gospodarczej, 

b)  koszty przyuczenia do zawodu lub 
przekwalifikowania, jeŜeli jednostka szkoląca 
zobowiąŜe się do przygotowania zawodowego 
świadczeniobiorcy w czasie nie dłuŜszym niŜ 6 
miesięcy, a przygotowanie to rokuje poprawę jego 
sytuacji materialnej o ile nie odbył juŜ przeszkolenia 
organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, 

c)  pokrycie kaucji za uŜyczenie przedmiotów i urządzeń 
umoŜliwiających niepełnosprawnym funkcjonowanie 
w środowisku i podjęcie pracy zarobkowej, 

d)  pokrycie w części lub całości odsetek od 
zaciągniętych w banku kredytów na podjęcie 
działalności gospodarczej. 

2. Zasiłek celowy nie moŜe być przeznaczony na: 

a)  wniesienie udziałów do spółek, zakup akcji i 
obligacji, 

b)  handel obwoźny, działalność sezonowa, 

c)  koszty budowy, 

d)  zakup samochodów osobowych, 

e)  opłaty administracyjne i skarbowe, 

f) zakup ziemi, 

g) działalności, która była prowadzona przed złoŜeniem 
wniosku o zasiłek celowy,  

h) działalność rolniczą (ogrodnictwo, warzywnictwo). 

§ 3. 1. Zasiłek celowy moŜe być przyznany jeŜeli 
okoliczności sprawy i przedłoŜone przez ubiegającego się 
propozycje działalności rokują, Ŝe pomoc będzie 
wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Ubiegający się o zasiłek wraz z wnioskiem o jego 
przyznanie składa w szczególności informacje dotyczące: 

a)  rodzaju zamierzonej działalności, 

b)  syntetyczną kalkulację wydatków uruchomienia 
działalności w ramach wnioskowanego zasiłku, 
środków własnych i innych źródeł finansowania, 

c)  szczegółową specyfikę i harmonogram zakupów w 
ramach wnioskowanego zasiłku, 

d)  rachunek przewidzianych kosztów i dochodów 
prowadzenia zamierzonej działalności. 
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§ 4. 1. Przyznanie zasiłku celowego i jego wysokość 
zaleŜne są od warunków bytowych zainteresowanego 
(rodziny) oraz rodzaju proponowanego przedsięwzięcia. 

2. Zasiłek celowy nie moŜe przekroczyć wysokości  
20-krotnej najniŜszej emerytury netto obowiązującej w 
dniu złoŜenia wniosku. 

§ 5. 1. Zasiłek celowy moŜe być bezzwrotny lub 
zwrotny w całości lub w części. 

2. UpowaŜnione do bezzwrotnego zasiłku celowego są 
osoby lub rodziny spełniające kryterium dochodowe do 
świadczeń z pomocy społecznej. 

3. Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunku 
określonego w ust. 2 moŜe być przyznany zasiłek celowy 
pod warunkiem zwrotu jego części lub całości. 

4. W decyzji o przyznaniu zasiłku celowego zwrotnego 
określa się, czy zasiłek podlega zwrotowi w całości czy w 
części oraz termin i sposób jego spłaty, biorąc pod uwagę 
sytuację materialną i rodzinną osoby ubiegającej się o 
zasiłek. Okres zwrotu nie moŜe być dłuŜszy niŜ 36 
miesięcy, a początek spłaty następuje po 6 miesiącach od 
daty przyznania zasiłku. 

§ 6. 1. Zasiłek celowy na pokrycie kosztów 
przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania ustala się 
w wysokości kosztów szkolenia po złoŜeniu przez 
świadczeniobiorcę zobowiązania jego odbycia. 

2. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
moŜe przyznać osobie odbywającej przyuczenie do 
zawodu lub przekwalifikowanie zasiłek celowy na pokrycie 
kosztów dojazdu, Ŝywienia i noclegu, jeŜeli jednostka 
szkoląca znajduje się poza miejscem zamieszka tej 
osoby. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVI/229/97 Rady Miejskiej 
w Iławie z 6 lutego 1997 r. w sprawie wysokości oraz 
szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwrotu 
zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie 
Edward Bojko 

 

 
 

1525 

UCHWAŁA Nr XXII/267/04 

Rady Miejskiej w Iławie 

z dnia 15 lipca 2004 r. 

 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu O środkowi Pomocy Społecznej w Iławie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 
2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 zm. w roku 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, w roku 2003 Nr 214, poz. 
1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 
1271 i w roku 2004 Nr 102, poz. 1055) oraz art. 110 ust. 1 
i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 zm. Nr 99, poz. 1001) 
Rada Miejska w Iławie uchwala, co następuje: 
 
 
 
 

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Iławie w brzmieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr VII/65/03 Rady Miejskiej w 

Iławie z 10 kwietnia 2003 r. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie  
Edward Bojko 

 
 

Załącznik 
do Uchwały Nr XXII/267/04 
Rady Miejskiej w Iławie  
z dnia 15 lipca 2004 r. 
 

Statut 
Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Iławie 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie 
zwany dalej „Ośrodkiem” jest gminną jednostką 
organizacyjną utworzoną do realizacji zadań z zakresu 
pomocy społecznej. 

2. Ośrodek działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.), 
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3) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz. 
U z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz. U Nr 71, poz. 7324 z późn. 
zm.), 

5) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 
psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.), 

6) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie 
ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 877 z 
późn. zm.), 

7) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 z późn. zm.), 

8) ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia 
(Dz. U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.), 

9) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.), 

10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), 

11) innych przepisów prawnych nakładających obowiązki 
i uprawnienia na Ośrodek, 

12) niniejszego statutu, 

13) uchwał Rady Miejskiej w Iławie, 

14) zarządzeń Burmistrza, 

15) porozumień zawartych z organami administracji 
rządowej i innymi podmiotami w celu wykonywania 
innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. 

§ 2. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką 
budŜetową. 

2. Działalność Ośrodka obejmuje teren miasta Iławy. 

3. Ośrodek moŜe współdziałać z instytucjami i 
organizacjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy 
społecznej, takŜe poza obszarem miasta Iławy. 

4. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku połoŜonym 
w Iławie przy ul. Grunwaldzkiej 6a. 

5. Ośrodek realizuje: 

1) zadania własne gminy w zakresie pomocy 
społecznej, kierując się ustaleniami Burmistrza 
Miasta Iławy, 

2) zadania pomocy społecznej zlecone gminie z 
zakresu administracji rządowej, kierując się 
ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę 
Warmińsko-Mazurskiego, 

3) zadania w zakresie świadczeń rodzinnych zlecone 
gminie (Burmistrzowi Miasta) z zakresu administracji 
rządowej, 

4) dodatki mieszkaniowe. 

§ 3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka 
sprawuje Burmistrz Miasta Iławy odnośnie zadań 
własnych gminy i Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
odnośnie zadań zleconych gminie. 

§ 4. 1. Dyrektora Ośrodka zatrudnia Burmistrz Miasta 
Iławy. 

2. Dyrektor składa Radzie Miejskiej coroczne 
sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia 
potrzeby w zakresie pomocy społecznej. 

Rozdział II 
Zakres działania O środka 

§ 5. 1. Z zakresu zadań własnych gminy do zadań 
Ośrodka naleŜy: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych 
celowych, 

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne 
usamodzielnienie w formie zasiłków, poŜyczek oraz 
pomocy w naturze, 

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach 
pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu 
lokalnym oraz kierowanie do nich osób 
wymagających opieki, 

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy 
społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 
środowiska lokalnego, w tym tworzenie i realizacja 
programów osłonowych, 

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie 
upowszechniania ofert pracy oraz informacji o 
wolnych miejscach pracy, upowszechniania 
informacji o usługach poradnictwa zawodowego i 
szkoleniach, 

6) realizacja zadań własnych gminy, określonych w art. 
10 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o 
dodatkach mieszkaniowych. 

2. Z zakresu zadań własnych gminy o charakterze 
obowiązkowym Ośrodek wykonuje następujące zadania: 

1) koordynuje opracowanie i realizację gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i innych, których celem jest integracja 
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

2) sporządza bilans potrzeb gminy w zakresie pomocy 
społecznej, 

3) udziela schronienia, zapewnia posiłek oraz 
niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym, 

4) przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe, 

5) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, 

6) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie 
wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, 

7) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie 
wydatków na świadczenia zdrowotne osobom 
bezdomnym oraz innym osobom nie mającym 
dochodu i moŜliwości uzyskania świadczeń na 
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podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu 
w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

8) przyznaje zasiłki celowe w formie biletu 
kredytowanego, 

9) opłaca składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w 
związku z koniecznością sprawowania 
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub 
cięŜko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 

10) prowadzi pracę socjalną, 

11) organizuje i świadczy usługi opiekuńcze, w tym 
specjalistyczne, w miejscu zamieszkania z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

12) prowadzi i zapewnia miejsca w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub 
mieszkaniach chronionych, 

13) tworzy gminny system profilaktyki i opieki nad 
dzieckiem i rodziną, 

14) doŜywia dzieci, 

15) sprawia pogrzeb, w tym osobom bezdomnym, 

16) kieruje do domu pomocy społecznej i ponosi 
odpłatność za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, 

17) sporządza sprawozdawczość oraz przekazuje ją 
Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, równieŜ w 
wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
informatycznego. 

3. Z zakresu zadań zleconych gminie Ośrodek: 

1) przyznaje i wypłaca zasiłki stałe; 

2) opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne 
określone w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; 

3) organizuje i świadczy specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi; 

4) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe na pokrycie 
wydatków związanych z klęską Ŝywiołową lub 
ekologiczną; 

5) prowadzi i rozwija infrastrukturę środowiskowych 
domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi; 

6) realizuje zadania wynikające z rządowych 
programów pomocy społecznej, mające na celu 
ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i grup 
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 

4. Z zakresu zadań zleconych gminie związanych z 
realizacją świadczeń rodzinnych Ośrodek ustala 
uprawnienia i wypłaca świadczenia rodzinne na podstawie 
ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

§ 6. 1. Ośrodek moŜe wytaczać na rzecz obywateli 
powództwa o roszczenia alimentacyjne na zasadach 
określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego, 

2. Ośrodek moŜe kierować wnioski o ustalenie 
niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia 
niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi 
przepisami. 

§ 7. Ośrodek współdziała z istniejącymi na terenie 
gminy organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, 
innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, 
stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami 
fizycznymi i prawnymi w celu realizacji zadań pomocy 
społecznej. 

Rozdział III 
Porządek wewn ętrzny oraz prawa i obowi ązki 

pracowników 

§ 8. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa 
ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach 
samorządowych, a w sprawach nieuregulowanych Kodeks 
Pracy i akty wykonawcze wydane na jego podstawie, a w 
stosunku do pracowników socjalnych równieŜ Dział III 
Rozdział 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej. 

§ 9. 1. Do podstawowych obowiązków pracowników 
Ośrodka naleŜy: 

1) przestrzeganie obowiązującego prawa, 

2) wykonywanie zadań sumiennie, starannie i 
terminowo, 

3) zachowanie tajemnicy państwowej i słuŜbowej w 
zakresie przez prawo określonym, 

4) zachowanie uprzejmości i Ŝyczliwości w kontaktach 
ze zwierzchnikami, współpracownikami i klientami, 

5) sumienne i staranne wykonywanie poleceń 
przełoŜonych. 

2. Zadania pracowników socjalnych określa art. 119 
ustawy o pomocy społecznej. 

§ 10. Szczegółowe prawa i obowiązki pracowników 
Ośrodka związane z procesem pracy określa regulamin 
pracy ustalony przez Dyrektora Ośrodka. 

 

Rozdział IV 
Organizacja O środka 

§ 11. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor. Do zadań 
Dyrektora naleŜy: 

1) organizacja pracy Ośrodka, 

2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz, 

3) realizacja polityki kadrowej Ośrodka, 

4) prowadzenie prawidłowej gospodarki powierzonym 
mieniem, 

5) wykonywanie zadań wynikających z przepisów 
prawa i niniejszego Statutu, 

6) wykonywanie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń 
Burmistrza Miasta Iławy oraz zleceń Wojewody, 
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7) podejmowanie decyzji administracyjnych z zakresu 
pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych na 
podstawie upowaŜnienia Burmistrza Miasta Iławy 
oraz z zakresu dodatków mieszkaniowych na 
podstawie upowaŜnienia Rady Miejskiej. 

§ 12. 1. W skład Ośrodka wchodzą: 

1) Dyrektor Ośrodka, 

2) Dział Pomocy Środowiskowej, 

3) Dział Pomocy Półstacjonarnej, 

4) Główny Księgowy – referat finansowo-księgowy i 
zamówień publicznych, 

5) Referat Administracyjno – Gospodarczy i Obsługi, 

6) Referat Świadczeń Rodzinnych, 

7) Referat Dodatków Mieszkaniowych, 

8) Radca prawny, 

9) Pielęgniarka Stacji Socjalnej Johannitów, 

10) Inne stanowiska w zaleŜności od potrzeb Ośrodka. 

2. Organizację wewnętrzną Ośrodka przedstawia 
schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do Statutu. 

§ 13. 1. Działem Pomocy Środowiskowej kieruje 
Kierownik zatrudniony przez Dyrektora Ośrodka. 
Odpowiada on za całokształt pracy Działu. W skład Działu 
wchodzą: 

1) pracownicy socjalni, 

2) konsultanci, 

3) pracownicy usług opiekuńczych, 

4) analityk – informatyk, 

5) stanowiska ds. realizacji świadczeń. 

3. Do zadań działu w szczególności naleŜy: 

1) rozpoznawanie potrzeb socjalnych środowiska i ich 
diagnozowanie, 

2) sporządzanie indywidualnych planów zaspokajania 
potrzeb, 

3) prowadzenie pracy socjalnej z jednostką, grupą i 
środowiskiem lokalnym, 

4) kompletowanie wymaganej do przyznania świadczeń 
dokumentacji wraz ze sporządzeniem decyzji 
administracyjnych, 

5) sporządzanie planów potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej oraz analiz i sprawozdań z realizacji 
świadczeń, 

6) sporządzanie list wypłat świadczeń i ich kontrola, 

7) świadczenie usług opiekuńczych w domu 
podopiecznego, 

8) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domu 
podopiecznego, 

9) świadczenie specjalistycznych usług w zakresie 
fizjoterapii: 

a) w domu podopiecznego zgodnie ze zaleceniem 
lekarskim i decyzją Dyrektora Ośrodka, 

b) dla pensjonariuszy dziennego domu pomocy 
społecznej i innych grup społecznych 
zakwalifikowanych do tej formy usług w sali 
rehabilitacyjnej Ośrodka. 

§ 14. 1. Działem Pomocy Półstacjonarnej kieruje 
Kierownik zatrudniony przez Dyrektora Ośrodka. 
Odpowiada on za całokształt pracy Działu. W skład Działu 
wchodzą dwa Ośrodki Wsparcia: 

1) Dzienny Dom Pomocy Społecznej: 

-  stanowisko ds. kulturalno-rekreacyjnych, 

-  intendent, 

-  pracownicy kuchni i pralni, 

-  magazynier. 

2) Ośrodek Wsparcia dla dzieci i młodzieŜy z rodzin 
problemowych, osób bezdomnych oraz osób i rodzin 
będących ofiarami przemocy lub innej sytuacji 
kryzysowej: 

-  stanowisko ds. organizacji działalności Ośrodka 
Wsparcia, 

-  opiekunowie. 

2. Do zadań Działu w szczególności naleŜy: 

1) zaopatrywanie Ośrodków Wsparcia w artykuły 
spoŜywcze i przemysłowe, 

2) przygotowywanie posiłków, ich wydawanie i 
dostarczanie do miejsca zamieszkania, w tym 
posiłków dla osób przebywających w Ośrodku 
Wsparcia, 

3) świadczenie usług pralniczych na potrzeby własne, 
samotnych podopiecznych i osób bezdomnych, 

4) organizowanie zajęć kulturalno – rekreacyjnych, 

5) prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej i społecznej, 

6) prowadzenie magazynów z artykułami 
Ŝywnościowymi i sprzętem ortopedyczno-
rehabilitacyjnym, oraz wypoŜyczanie i naprawa tego 
sprzętu, 

7) prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieŜy z rodzin 
problemowych z programem socjoterapeutycznym, 

8) uruchamianie miejsc noclegowych dla bezdomnych 
mieszkańców Iławy - w miarę potrzeb, 

9) udzielanie pomocy osobom i rodzinom będącym 
ofiarami przemocy lub innej sytuacji kryzysowej, w 
tym równieŜ pomocy specjalistycznej 
(pedagogicznej, prawnej, psychologicznej), 
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10) zaspokajanie niezbędnych potrzeb klientów pomocy 
społecznej w zakresie utrzymywania higieny 
osobistej (kąpiel). 

§ 15. Główny Księgowy podlega Dyrektorowi Ośrodka 
i kieruje Referatem Finansowo-Księgowym i Zamówień 
Publicznych. Odpowiada za prawidłową gospodarkę 
finansową instytucji, w tym: 

- nadzoruje bieŜącą realizację budŜetu Ośrodka, 
sporządza okresowe sprawozdania o przebiegu 
realizacji budŜetu dla potrzeb Rady Miejskiej, 
Burmistrza, Wojewody i innych jednostek zgodnie z 
przepisami prawa, 

- prowadzi sprawy z zakresu zamówień publicznych, 

- organizuje i kontroluje prawidłowy obieg 
dokumentacji finansowej, 

- współdziała ze Skarbnikiem Miasta. 

W skład Referatu wchodzą: stanowiska ds. księgowości i 
zamówień publicznych, kasy. 

§ 16. Działalnością Referatu Administracyjno–
Gospodarczego i Obsługi kieruje Kierownik zatrudniony 
przez Dyrektora Ośrodka. Odpowiada on za całokształt 
pracy Referatu. Do zadań Referatu w szczególności 
naleŜy: 

1) prowadzenie spraw osobowych, socjalnych, 
bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników 
Ośrodka, 

2) prowadzenie spraw w zakresie przeciwpoŜarowym, 

3) obsługa administracyjna Ośrodka, 

4) zapewnienie materialno–technicznych warunków 
pracy Ośrodka, 

5) sporządzanie sprawozdawczości przewidzianej 
prawem, 

6) nadzór nad pracownikami obsługi, zwłaszcza w 
zakresie utrzymania naleŜytego stanu obiektów i 
pojazdów Ośrodka. 

W skład Referatu wchodzą stanowiska: sekretariatu i 
obsługi Ośrodka. 

§ 17. Konsultanci podlegają słuŜbowo Kierownikowi 
Działu Pomocy Środowiskowej. Jako specjaliści 
poszczególnych dziedzin są zatrudniani przez Ośrodek w 
zaleŜności od rodzaju występujących problemów i ich 
natęŜenia na terenie działania Ośrodka. 

§ 18. Pielęgniarka w Stacji Socjalnej Johannitów 
zatrudniona jest na etacie w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej, podlega bezpośrednio Dyrektorowi, ale 
merytorycznie Związkowi Pomocy Powypadkowej 
Johannitów. 

§ 19. Pomoc prawną klientom pomocy społecznej w 
zakresie określonym przepisami ustawy o pomocy 

społecznej oraz pomoc prawną Ośrodkowi prowadzi 
Radca Prawny, który podlega Dyrektorowi Ośrodka. 

§ 20.  Działalnością Referatu Dodatków 
Mieszkaniowych kieruje Kierownik zatrudniony przez 
Dyrektora Ośrodka. Odpowiada on za całokształt pracy 
Referatu. Do zadań Referatu w szczególności naleŜy: 

1) kompletowanie i prowadzenie dokumentacji 
niezbędnej do przyznania lub odmowy przyznania 
dodatków mieszkaniowych zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym 
równieŜ sporządzanie odnośnych decyzji 
administracyjnych oraz sporządzanie w miarę 
potrzeb wywiadów środowiskowych, 

2) sporządzanie zapotrzebowań na przyznanie środków 
na wypłatę dodatków mieszkaniowych, a takŜe 
przygotowywanie niezbędnej do wypłaty 
dokumentacji, 

3) sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie 
dodatków mieszkaniowych, 

4) współpraca z zarządcami budynków. 

W skład Referatu wchodzą stanowiska ds. dodatków 
mieszkaniowych. 

§ 21. Referatem Świadczeń Rodzinnych kieruje 
Kierownik zatrudniony przez Dyrektora Ośrodka. 
Odpowiada on za całokształt pracy Referatu. W skład 
referatu wchodzą stanowiska ds. świadczeń rodzinnych. 
Do zadań Referatu w szczególności naleŜy: 

1) prowadzenie postępowania w sprawach przyznania i 
wypłacania lub odmowy przyznania świadczeń 
rodzinnych, zgodnie z ustawą o świadczeniach 
rodzinnych oraz przepisami wykonawczymi, w tym 
równieŜ sporządzania odnośnych decyzji 
administracyjnych, 

2) sporządzanie zapotrzebowań na przyznanie środków 
finansowych na finansowanie świadczeń rodzinnych 
i kosztów obsługi, składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, a takŜe 
sprawozdań rzeczowo-finansowych z ich realizacji. 

3) terminowe sporządzanie list wypłat świadczeń 
rodzinnych. 

W skład Referatu wchodzą stanowiska ds. świadczeń 
rodzinnych. 

Rozdział V 
Gospodarka finansowa  

§ 22. 1. Zadania ustawowo zlecone finansowane są ze 
środków przydzielonych z budŜetu państwa. 

2. Zadania własne finansowane są z budŜetu miasta. 

§ 23. Nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem 
środkami finansowymi Ośrodka sprawuje Dyrektor. 
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1526 

UCHWAŁA Nr XVIII/124/04 

Rady Gminy w Bartoszycach 

z dnia 21 lipca 2004 r. 

 

w sprawie: 1/ szczegółowych warunków przyznawania i  odpłatno ści za usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 

opieku ńcze oraz szczegółowych warunków cz ęściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak rów nieŜ tryb ich 

pobierania, 2/ zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej ,o których mowa w ar t. 96 ust. 2 ustawy o 

pomocy społecznej b ędących w zakresie zada ń własnych. 

 

Na podstawie  art. 50 ust .6 i art. 96 ust. 4 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 
2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 100) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i 

odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, jak równieŜ tryb ich pobierania, w 
brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. 

 
§ 2. Ustala się zasady zwrotu wydatków za 

świadczenia z pomocy społecznej, (wydatki za usługi, 
pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne 
usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 

przyznane pod warunkiem zwrotu i podlegające zwrotowi 
w części lub całości, jeŜeli dochód na osobę w rodzinie 
osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza 
kwotę kryterium dochodowego) będących w zakresie 
zadań własnych w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 
do uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach.* 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Jadwiga Gut 

 
 
______________ 
*Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził niewa Ŝność 
- rozstrzygni ęcie nadzorcze PN. 0911-193/04 z dnia 20 sierpnia 20 04 r. 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/124/04 
Rady Gminy w Bartoszycach 
z dnia 21 lipca 2004 r. 

 
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatno ści za usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze z 
wył ączeniem specjalistycznych usług opieku ńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szc zegółowe 

warunki cz ęściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak rów nieŜ tryb ich pobierania 
 

§ 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi 
opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych 
potrzeb Ŝyciowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez 
lekarza pielęgnację, oraz w miarę moŜliwości, 
zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

§ 2. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi 
opiekuńcze obejmują: 

1. Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb 
Ŝyciowych jak: 

- utrzymanie czystości i porządku w mieszkaniu osoby 
chorej i jej otoczenia, 

- zakupy w miarę potrzeb artykułów spoŜywczych, 

- przygotowanie posiłków, bądź karmienia chorego, 

- przepieranie bielizny pościelowej i osobistej, 

- utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i 
gospodarczego uŜywanego przy świadczeniu usług. 

2. Podstawową opiekę higieniczną jak: 

- przesłanie łóŜka, 

- zmiana bielizny pościelowej i osobistej, 

- pomoc w utrzymaniu higieny - mycie i kąpanie, 

- układanie chorego w łóŜku i pomaganie przy zmianie 
pozycji, 

- zapobieganie powstawaniu odleŜyn i odparzeń, 

3. Pielęgnację zalecaną przez lekarza jak: 

- pomoc zabiegowa wg wskazań lekarza oprócz usług 
pielęgniarskich, 

- mierzenie temperatury, 

- podawanie leków, 

- stosowanie okładów, 

- stosowanie kompresów, baniek. 

4. Usługi, o których mowa w ust. 1-3 mogą świadczyć 
wyłącznie osoby  które przeszły przeszkolenie na kursach 
specjalistycznych organizowanych przez PCK ,PKPS lub 
przez inną organizację do tego celu powołaną. 

5. Świadczenie usług osobom chorym na choroby 
zakaźne leczonym w warunkach domowych oraz chorym 
na gruźlicę wolno zlecać wyłącznie osobom, które 
posiadają przygotowanie w zakresie postępowania z 
takimi osobami. 

6. Osobom chorym na demencję starczą lub chorobę 
Alzheimera nie wymagających usług specjalistycznych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczy się usługi o 
których mowa w § 1. 

§ 3. 1. Osoby, które z powodu wieku, choroby lub 
innych przyczyn wymagają pomocy innych osób 
przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych. 

2. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi 
opiekuńcze mogą być przyznane równieŜ osobom, które 
wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie moŜe takiej 
pomocy zapewnić. 

3. Z ulg opiekuńczych mogą korzystać przede 
wszystkim osoby samotne jak równieŜ i te, którym rodzina 
a takŜe wspólnie  nie zamieszkujący małŜonek, wstępni, 
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 4. 1. Świadczenie usług opiekuńczych oraz 
specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym 
przyznaje się na wniosek lekarza opiekującego się chorym 
lub ordynatora oddziału szpitalnego  oraz na podstawie 
wywiadu środowiskowego. 

2. W wyjątkowych sytuacjach pomoc moŜe być 
udzielona z urzędu na wniosek pracownika socjalnego po 
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. 

§ 5. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi 
opiekuńcze przyznaje właściwy organ w formie decyzji 
administracyjnej uwzględniając: 

- ilość godzin ustaloną w porozumieniu z 
podopiecznym, 

- kwestię odpłatności za świadczenie usług. 

§ 6. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi 
opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których 
dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza 
„kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej” 
lub w rodzinie nie przekracza „kryterium dochodowe 
rodziny” tj. kryteriów o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 
2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 7. Osoby korzystające z usług świadczonych w 
miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zaleŜności od 
posiadanego dochodu na osobę w rodzinie ustaloną 
zgodnie z tabelą: 

Wysoko ść opłaty w % procentach 
ustalonych 

od ceny usługi dla; 

Dochód na osobę w 
rodzinie 

w % osoba 
samotna 

w % osoba  w rodzinie 

do 461 zł zwolnione x x 
od 462 zł do 560 zł 15 % 25 % 
od 561 zł do 660 zł 30 % 40 % 
od 661 zł do 760 zł 50 % 60 % 
od 761 zł do 860 zł 80 % 90 % 
powyŜej 861  100 % 100 % 
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§ 8. O ile w zasadach przyznania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest 
mowa o: 
 

1. Rodzinie-oznacza to osoby spokrewnione lub 
niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

 
2. Dochody rodziny – oznacza to sumę miesięcznych 

dochodów  wszystkich osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego 
złoŜenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich 
uzyskania, pomniejszone o miesięczne obciąŜenia 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę 
wysokości alimentów ustalonych na podstawie wyroku  
sądu lub ugody sądowej świadczonych przez osoby w 
rodzinie na rzecz innych osób: 

- do dochodu nie wlicza się świadczeń o charakterze 
jednorazowym, 

- w odniesieniu do osób prowadzących działalność 
gospodarczą oraz osób współpracujących za dochód 
przyjmuje się wysokość podaną w zaświadczeniu , nie 
niŜszą jednak niŜ zadeklarowana przez tę osobę 
kwotą dochodu stanowiącego podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenie społeczne, a jeŜeli osoby 
nie podlegają  ubezpieczeniu społecznemu – nie 
niŜszą od kwoty najniŜszej podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia społeczne obowiązujących osoby 
ubezpieczone na podstawie odrębnych przepisów. 

 
3. Dochody o których mowa w § 7 będą waloryzowane 

zgodnie ze zmianą w Ustawie o pomocy społecznej 
kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej. 

 
§ 9. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeŜeli 

Ŝądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w 
całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej 
nadmierne obciąŜenie lub teŜ niweczyłoby skutki 
udzielonej pomocy, na wniosek pracownika socjalnego lub 
osoby zainteresowanej moŜna odstąpić od Ŝądania 
takiego zwrotu. 

 
§ 10. Przyznanie lub odmowa przyznania usług 

opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych 
musi być poprzedzone wywiadem środowiskowym. 

 
§ 11. 1. Wywiad powinien być przeprowadzony w 

ciągu 7 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie 
udzielenia  usług opiekuńczych, specjalistycznych usług 
opiekuńczych lub zmianie sytuacji Ŝyciowej osoby 
korzystającej z tej pomocy. 

 
2. W sytuacjach wymagających bezwzględnego 

udzielenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych wywiad powinien być przeprowadzony nie 
później niŜ w ciągu 2 dni. 

 
§ 12. Za wykonane usługi opiekuńcze lub 

specjalistyczne usługi opiekuńcze  zleceniobiorca 
wystawia rachunek dla Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Bartoszycach. Odpłatność od 
podopiecznych pobiera zleceniobiorca. Łączna kwota 
odpłatności potrącona jest przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej z rachunku wystawionego przez 
zleceniobiorcę i przekazywana na konto Urzędu Gminy 
jako dochód. 

 
 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XVIII/124/04 
Rady Gminy w Bartoszycach 
z dnia 21 lipca 2004 r. 

 
 
Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej (za usługi , pomoc r zeczow ą , zasiłki na ekonomiczne 

usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe  przyznane pod warunkiem zwrotu , podlegaj ące zwrotowi w 
części lub cało ści, je Ŝeli dochód na osob ę w rodzinie osoby  zobowi ązanej do zwrotu wydatków przekracza kwot ę 

kryterium dochodowego) b ędących w zakresie zada ń własnych 
 

§ 1. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej 
mogą być przyznane z pomocy społecznej usługi , pomoc 
rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, 
zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegające zwrotowi w 
części lub całości od świadczeniobiorcy, jeŜeli dochód na 
osobę w rodzinie przekracza wysokość, kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej o której 
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

 
§ 2. Świadczenia, o których mowa wyŜej generalnie są 

świadczeniami zwrotnymi w całości. 
 
§ 3. Wydatki na świadczenia, o których mowa w § 1, 

są zwrotne w części jeŜeli dochód na osobę nie 
przekracza 150% dochodu określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej. 

 
§ 4. Wydatki na świadczenia, o których mowa w § 1, 

są w całości zwrotne jeŜeli dochód na osobę w rodzinie  
przekracza 150% dochodu określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej. 

 

§ 5. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeŜeli 
Ŝądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w 
całości lub w części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej 
nadmierne obciąŜenie lub tez niweczyłoby skutki 
udzielonej pomocy, ośrodek pomocy społecznej na 
wniosek pracownika socjalnego lub osoby 
zainteresowanej moŜe odstąpić od Ŝądania zwrotu. 

 
§ 6. 1. Zwrot wydatków na usługi o których mowa w  

§ 1 następuje poprzez wpłaty miesięcznych rat 
określonych w decyzji. 

 
2. W wyjątkowych sytuacjach spłata raty miesięcznej 

moŜe ulec zawieszeniu. 
 
§ 7. Szczegółowe zasady i terminy płatności ustala się 

decyzją wydana przez Kierownika ośrodka. 
 
§ 8. Świadczenia zwrotne mogą być udzielone jeŜeli 

odpowiadają celom pomocy społecznej i moŜliwościom 
ośrodka. 
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UCHWAŁA Nr XXI/130/04  

Rady Powiatu Pisz  

z dnia 22 lipca 2004 r. 

 

w sprawie przyj ęcia regulaminów przyznawania stypendiów uczniom szk ół ponadgimnazjalnych i studentom, 

finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Działan ia 2.2 Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a oraz art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada 
Powiatu Pisz uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się regulamin przyznawania 
stypendiów, finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego -Działania 2.2 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: 
 

1) uczniom szkół prowadzonych lub dotowanych przez 
Powiat Piski, pochodzących z rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów 
wiejskich, podejmujących naukę lub uczących się w 
szkołach ponadgimnazjalnych, umoŜliwiających 
uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego), 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 

 
2) studentom szkół wyŜszych (prowadzonych w 

systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i 
eksternistycznym), zameldowanym na stałe na 
terenie Powiatu Piskiego, znajdującym się w trudnej 
sytuacji materialnej, z obszarów 
zmarginalizowanych, w tym szczególnie z obszarów 
wiejskich, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu 
Kazimierz Klimek 

 
 

 
 
 
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Rady Powiatu Pisz 
Nr XXI/130/04 
z dnia 22 lipca 2004 r. 

Regulamin 
w sprawie przyznawania stypendiów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 2.2 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regiona lnego, uczniom pochodz ących z rodzin znajduj ących si ę 
w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskic h, podejmuj ących nauk ę lub ucz ących si ę w szkołach 

ponadgimnazjalnych, umo Ŝliwiaj ących uzyskanie świadectwa dojrzało ści (maturalnego), prowadzonych lub 
dotowanych przez Powiat Pisz 

 
§ 1. Regulamin dotyczy uczniów pochodzących z 

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z 
obszarów wiejskich (stałe zameldowanie), podejmujących 
naukę lub uczących się w szkole ponadgimnazjalnej, 
prowadzonej lub dotowanej przez Powiat Pisz, 
umoŜliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości 
(maturalnego). 
 

§ 2. 1. Za uczniów pochodzących z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uznaje się 
uczniów o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
wyŜszym, niŜ kwota uprawniająca do uzyskania 
świadczeń rodzinnych, zapisana w Ustawie z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 228, poz. 2255). 
 

2. Próg dla województwa warmińsko-mazurskiego z 
zachowaniem powyŜszego warunku jest ustalany 
corocznie w Ramowym Planie Realizacji Działania przez 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
§ 3. Za obszary wiejskie uznaje się tereny połoŜone 

poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tyś. 
mieszkańców oraz miasta do 20 tyś. mieszkańców, w 
których nie ma szkół ponadgimnazajalnych kończących 
się maturą. 
 

§ 4. 1. Stypendia przyznawane są na czas trwania 
nauki w danym roku szkolonym, nie dłuŜej niŜ na 10 
miesięcy. 
 

2. Stypendia przyznawane są pod warunkiem 
uzyskania przez Powiat Piski środków finansowych na ten 
cel. 
 

§ 5. 1. Stypendia przyznawane są w formie rzeczowej, 
w maksymalnej wysokości 250 zł w skali miesiąca lub w 
formie refundacji wcześniej poniesionych kosztów 
związanych z nauką w danym roku szkolnym. 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 118                          Poz.   
 

- 6199 - 

2. Stypendia przyznaje się na: 
 

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 
zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 

 
2) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków 

w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez 
inny podmiot, 

 
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu 

podręczników do nauki w szkołach 
ponadgimnazjalnych, 

 
4) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 

związanych z transportem do i ze szkoły środkami 
komunikacji zbiorowej, 

 
5) całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę 

w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej 
posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, 

 
6) inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkolę. 

 
3. Decyzję o wyborze wyŜej wymienionych świadczeń 

podejmuje stypendysta (zgodnie ze złoŜonym wnioskiem). 
 

§. 6.1. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium 
składa wniosek do szkoły, której jest uczniem. Wzór 
wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

 
2. Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie z 

Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach (za rok 
ubiegły) wszystkich członków rodziny, prowadzących 
wspólne gospodarstwo domowe, lub/i zaświadczenie z 
Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w 
hektarach przeliczeniowych oraz inne dokumenty 
(zaświadczenia, decyzje), potwierdzające uzyskane 
dochody. 
 

§ 7. Dochód na osobę w rodzinie (netto) oznacza 
dochód rodziny (netto) podzielony przez liczbę osób w 
rodzinie. 
 

§ 8. 1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o 
przyznanie stypendiów dokonuje komisja stypendialna 
powołana przez dyrektora szkoły. 
 

2. O podziale środków i wysokości stypendiów 
decyduje Zarząd Powiatu Pisz. 
 

3. Komisja stypendialna pracuje w oparciu o regulamin 
pracy komisji przyjęty przez radę pedagogiczną. 
 

§ 9. Decyzja komisji stypendialnej jest ostateczna i nie 
podlega odwołaniu. 

 
 

 
 
 
Załącznik Nr 2 
do Uchwały Rady Powiatu Pisz 
Nr XXI/130/04 
z dnia 22 lipca 2004 r. 

 
Regulamin 

w sprawie przyznawania stypendiów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - Działania 2.2 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regiona lnego, studentom maj ącym stałe zameldowanie na 
terenie Powiatu Pisz, znajduj ącym si ę w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmargin alizowanych, w tym w 

szczególno ści z obszarów wiejskich 
 

§ 1. Regulamin dotyczy studentów, posiadających 
stałe zameldowanie na terenie Powiatu Pisz, studiujących 
w państwowych i niepaństwowych szkołach wyŜszych, 
prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, 
zaocznym i eksternistycznym, pochodzących z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z 
obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności z 
obszarów wiejskich. 
 

§ 2. 1. Za studentów pochodzących z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uznaje się 
młodzieŜ o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
wyŜszym, niŜ kwota uprawniająca do uzyskania 
świadczeń rodzinnych, zapisana w Ustawie z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 228, poz. 2255). 
 

2. Próg dla województwa warmińsko-mazurskiego z 
zachowaniem powyŜszego warunku jest ustalany 
corocznie w Ramowym Planie Realizacji Działania przez 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 3. 1. Obszary zmarginalizowane to: obszary wiejskie 
(tereny połoŜone poza granicami administracyjnymi 
miast), miasta do 20 tyś. mieszkańców, obszary 
kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania 3.2 
ZPORR, zdegradowane obszary miast i obszary 

powojskowe wyznaczone Lokalnym Programem 
Rewitalizacji. 
 

§ 4. 1. Stypendia przyznawane są na czas trwania 
studiów, nie dłuŜej niŜ na 10 miesięcy danego roku 
akademickiego. 
 

2. Stypendia przyznawane są pod warunkiem 
uzyskania przez Powiat Piski środków finansowych na ten 
cel. 
 

§ 5. 1. Stypendia przyznawane są w formie 
finansowej, w maksymalnej wysokości 350 zł w skali 
miesiąca lub w formie refundacji wcześniej poniesionych 
kosztów związanych z nauką w danym roku akademickim. 
 

2. Stypendia przyznaje się na: 
 

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 
zakwaterowania w bursie, akademiku, internacie lub 
na stancji, 

 
2) całkowite lub częściowe   pokrycie kosztów posiłków 

w stołówce szkoły wyŜszej lub prowadzonej przez 
inny podmiot, 
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3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu 
podręczników do nauki w szkołach wyŜszych, 

 
4) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 

związanych z transportem do, i ze szkoły wyŜszej 
środkami komunikacji zbiorowej, 

 
5) całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę 

w szkole wyŜszej, o której mowa w § 1. 
 

§ 6. 1. Student ubiegający się o przyznanie 
stypendium składa wniosek do Starostwa Powiatowego w 
Piszu. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu. 
 

2. Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie z 
Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach (za rok 
ubiegły) wszystkich członków rodziny, prowadzących 
wspólne gospodarstwo domowe, lub/i zaświadczenie z 

Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w 
nektarach przeliczeniowych., oraz inne dokumenty 
(zaświadczenia, decyzje, itp.), potwierdzające uzyskane 
dochody. 
 

§ 7. Dochód na osobę w rodzinie (netto) oznacza 
dochód rodziny (netto) podzielony przez liczbę osób w 
rodzinie. 
 

§ 8. 1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o 
przyznanie stypendiów, ustalenia wysokości stypendiów - 
dokonuje komisja stypendialna powołana przez Zarząd 
Powiatu w Piszu. 
 

2. Komisja stypendialna pracuje w oparciu o regulamin 
pracy komisji przyjęty przez Zarząd Powiatu.  

 
§ 9. Decyzja komisji stypendialnej jest ostateczna i nie 

podlega odwołaniu. 
 
 
 
 

WNIOSEK 
 

o przyznanie stypendium ze Zintegrowanego Programu O peracyjnego Rozwoju Regionalnego - Europejski Fundus z 
Społeczny -działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacy jnych poprzez programy stypendialne" 

 
1. Imię i nazwisko ucznia (studenta): 

.................................................................................................PESEL...................................... 
 
2. Stałe miejsce zameldowania:............................................ul..........................nr domu......... 
 

kod pocztowy:........................poczta:.........................          powiat:..................................... 
 
3. Imiona rodziców:.................................................................................. 
 
4. Szkoła/uczelnia:.......................................................................................klasa/rok................. 
 
5. Skład członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe: 

 
Lp. Imi ę i nazwisko Data urodzenia Pokrewie ństwo • Miejsce zatrudnienia lub nauki  

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     

 
  6. Źródła dochodu (netto) w rodzinie z roku poprzedzającego złoŜenie oświadczenia: 

(udokumentowane właściwymi dokumentami) 
 

Lp. Źródła dochodu Kwota zł Lp. Forma pomocy X 
1. Wynagrodzenia za pracę  1. Koszty zakwaterowania w internacie, na stancji  
2. Emerytury i renty  2. Zakup podręczników  
3.. Stałe zasiłki z pomocy społecznej  3. Dojazd środkami komunikacji zbiorowej  
4. Dodatek mieszkaniowy  4. Opłata czesnego w szkole nie-publicz. o 

uprawn. szk. publ. 
 

5. Alimenty  5. Koszty posiłków w stołówce intern, lub prowadź, 
przez inny podmiot 

 

6. Zasiłek dla bezrobotnych  6. Inne koszty wymagane obligatoryjnie przez 
szkołę 

 

7. Zasiłek rodzinny   
 

 
 

 
 

8. Dochody z gospodarstwa rolnego     
9. Dochody z prowadzonej działalności gospodarczej   Wstaw X w odpowied. formie pomocy  
10. Inne dochody     
11. Razem dochód netto     

 
  6. Średni dochód miesięczny (netto) na 1 osobę w rodzinie:     ....................................zł 

(dochód netto z poz. 11 podzielony przez liczbę osób w rodzinie: 12 m-cy)  
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Świadomy odpowiedzialności karnej, w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczani, Ŝe przedstawione dane 
są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
......................................., dnia.........................       ................................................................. 

imię i nazwisko jednego z rodziców/opiekuna  
 

podpis ucznia...............................                       podpis:..................................... 
 
 
Decyzja i podpisy komisji:................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

1528 

UCHWAŁA Nr XVIII/143/04 

Rady Powiatu Działdowskiego 

z dnia 23 lipca 2004 r. 

 

w sprawie przyj ęcia regulaminów okre ślających zasady udzielania stypendiów uczniom i student om, finansowanych 

ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operac yjnego Rozwoju Regionalnego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a oraz 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania 
stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, uczniom szkół prowadzonych lub 
dotowanych przez Powiat Działdowski, pochodzących z 
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z 
obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących 
się w szkołach ponadgimnazjalnych, umoŜliwiających 
uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego), 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Przyjmuje się Regulamin przyznawania 
stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, studentom, mających stałe zameldowanie 
na terenie Powiatu Działdowskiego, znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej, z obszarów 
zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów 
wiejskich i restrukturyzacji przemysłów, stanowiący 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Tracą moc uchwały: 
 

1) Nr XVII/125/04 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 
23 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia regulaminu 
przyznawania stypendiów uczniom 
ponadgimnazjalnych szkół publicznych Powiatu 
Działdowskiego wspierających rozwój edukacyjny 
młodzieŜy wiejskiej oraz sposobu podziału środków 
finansowych ze Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 
2) Nr XVII/126/04 Rady studentom Powiatu 

Działdowskiego wspierających rozwój edukacyjny 
studentów oraz sposobu podziału Powiatu 
Działdowskiego z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów 
środków finansowych ze Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projektu 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 

Powiatu. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego 
Jadwiga Barbara Plewka 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Rady Powiatu Działdowskiego  
Nr XVIII/143/04 
z dnia 23 lipca 2004 r. 

 
Regulamin 

w sprawie: przyznawania stypendiów, finansowanych z e środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniom pochodz ącym z rodzin znajduj ących si ę w trudnej sytuacji 
materialnej, z obszarów wiejskich, podejmuj ącym nauk ę lub ucz ących si ę w szkołach ponadgimnazjalnych, 

umo Ŝliwiaj ących uzyskanie świadectwa dojrzało ści (maturalnego), prowadzonych lub dotowanych przez  Powiat 
Działdowski  

 
§ 1. Regulamin dotyczy uczniów pochodzących z 

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z 
obszarów wiejskich (stałe zameldowanie na takim 
terenie), podejmujących naukę lub uczących się w szkole 
ponadgimnazjalnej, prowadzonej lub dotowanej przez 
Powiat Działdowski, umoŜliwiającej uzyskanie świadectwa 
dojrzałości (maturalnego). 
 

§ 2. 1. Za uczniów pochodzących z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uznaje się 
uczniów o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
wyŜszym, niŜ kwota uprawniająca do uzyskania 
świadczeń rodzinnych, zapisana w Ustawie z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). 
 

2. Próg dla województwa warmińsko-mazurskiego z 
zachowaniem powyŜszego warunku jest ustalany 
corocznie w Ramowym Planie Realizacji Działania przez 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 3. Za obszary wiejskie uznaje się tereny połoŜone 
poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. 
mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których 
nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. 
 

§ 4. Stypendia przyznawane są na czas trwania nauki 
w danym roku szkolnym, nie dłuŜej niŜ na 10 miesięcy. 

 
2. Stypendia przyznawane są pod warunkiem 

uzyskania przez Powiat Działdowski środków finansowych 
na ten cel. 
 

§ 5. 1. Stypendia przyznawane są w formie rzeczowej, 
w maksymalnej wysokości 250 zł netto w skali miesiąca 
lub w formie refundacji wcześniej poniesionych kosztów 
związanych z nauką w danym roku szkolnym. 
 

2. Stypendia przyznaje się na: 
 

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 
zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 

 
2) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków 

w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez 
inny podmiot, 

 
2) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu 

podręczników do nauki w szkołach 
ponadgimnazjalnych, 

 
4) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 

związanych z transportem do i ze szkoły środkami 
komunikacji zbiorowej, 

 
5) całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę 

w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej 
posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, 

 
6) inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę. 

 
3. Decyzję o wyborze wyŜej wymienionych świadczeń 

podejmuje stypendysta (zgodnie ze złoŜonym wnioskiem). 
 

§ 6. 1. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium 
składa wniosek do szkoły, której jest uczniem, w terminie 
do 10 września kaŜdego roku. Wzór wniosku stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu.  
 

2. Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie z 
Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach (za rok 
ubiegły) wszystkich członków rodziny, prowadzących 
wspólne gospodarstwo domowe, lub/i zaświadczenie z 
Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w 
hektarach przeliczeniowych. 
 

§ 7. Dochód na osobę w rodzinie (netto) oznacza 
dochód rodziny (netto) podzielony przez liczbę osób w 
rodzinie. 
 

§ 8. 1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o 
przyznanie stypendiów, ustalenia wysokości stypendiów-
dokonuje komisja stypendialna powołana przez dyrektora 
szkoły,  
 

2. Komisja stypendialna pracuje w oparciu o regulamin 
pracy komisji przyjęty przez radę pedagogiczną. 
 

§ 9. Decyzja komisji stypendialnej jest ostateczna i nie 
podlega odwołaniu. 
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Załącznik do regulaminu przyznawania stypendiów,   
finansowanych ze środków Działania 2.2. 
Zintegrowanego Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w  
trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich,  
podejmującym naukę lub uczących się w szkołach  
ponadgimnazjalnych, umoŜliwiających uzyskanie 
świadectwa dojrzałości (maturalnego), 
prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Działdowski. 

 
Wniosek o stypendium 

finansowane ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operac yjnego Rozwoju Regionalnego 
 

1. Imiona i nazwisko ucznia: 
 
2. PESEL 
 
3. Stałe miejsce zameldowania ucznia 
 
4. Adres zamieszkania ucznia 
 
5. Imiona rodziców  
 
6. Typ szkoły i rok nauki  
(liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) 
 
7. Rodzina moja składa się z niŜej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 
Lp. Imi ę i nazwisko Stopie ń pokrewie ństwa Miejsce zatrudnienia lub nauki 

    
    
    
    

 
  8. Źródła dochodu netto w rodzinie za ostatni rok kalendarzowy: 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 
1 Wynagrodzenie za pracę i zasiłek rodzinny  
2 Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne  
3 Stałe zasiłki z pomocy społecznej  
4 Dodatek mieszkaniowy  
5 Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
6 Dochody z działalności gospodarczej  
7 Zasiłek dla bezrobotnych  
8 Dochody z gospodarstwa rolnego  
9 Inne dochody  
 DOCHÓD RAZEM  

 
  9. Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie 

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku nieprawidłowych danych oświadczam, Ŝe przedstawione dane są 
zgodne ze stanem faktycznym. 
 
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 
Podpis ucznia 
 
Data 
 
Decyzja komisji stypendialnej powołanej przez Dyrektora 
............................................................................................................................................................................................. 
(nazwa i adres szkoły) 
 
  10. Deklaracja pomocy rzeczowej w ramach stypendium *) 

Lp. Rodzaj pomocy stypendialnej Kwota 
1 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,  
2 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,  
3 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych  
4 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,  
5 Całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę w szkole ponadgimazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia 

szkoły publicznej 
 

6 Inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę  
7 RAZEM  

*) Wnioskowana kwota pomocy nie moŜe przekroczyć 250 zł miesięcznie netto (bez podatku VAT) 
 
..............................  .....................................  ........................................................ 

Miejscowość      data       podpis rodzica i ucznia 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Rady Powiatu Działdowskiego  
Nr XVIII/143/04 
z dnia 23 lipca 2004 r. 

 
Regulamin 

w sprawie: przyznawania stypendiów, finansowanych z e środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, studentom, maj ących stałe zameldowanie na terenie Powiatu Działdows kiego, 
znajduj ącym si ę w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmargin alizowanych, w tym w szczególno ści z obszarów 

wiejskich i restrukturyzacji przemysłów 
 

§ 1. Regulamin dotyczy studentów, posiadających 
stałe zameldowanie na terenie Powiatu Działdowskiego, 
pobierających naukę w państwowych i niepaństwowych 
szkołach wyŜszych, prowadzonych w systemie dziennym, 
wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, 
pochodzących z obszarów zmarginalizowanych, w tym w 
szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji 
przemysłów, natrafiających na bariery w dostępie do 
kształcenia na poziomie wyŜszym z powodu trudnej 
sytuacji materialnej. 
 

§ 2. 1. Za studentów znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej uznaje się studentów o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyŜszym, niŜ kwota 
uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych, 
zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 
2255 z późn. zm.). 
 

2. Próg dla województwa warmińsko-mazurskiego z 
zachowaniem powyŜszego warunku jest ustalany 
corocznie w Ramowym Planie Realizacji Działania przez 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 3. 1. Za obszary wiejskie uznaje się tereny połoŜone 
poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. 
Mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których 
nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. 
 

2. Za obszary zmarginalizowane uznaje się obszary 
wiejskie, o których mowa w pkt 1, miasta do 20 tys. 
mieszkańców nie wymienione w pkt 1 oraz zdegradowane 
dzielnice miast i obszary powojskowe wyznaczone 
Lokalnym Programem Rewitalizacji. 
 

§ 4. 1. Stypendia przyznawane są na czas trwania 
nauki w danym roku akademickim, nie dłuŜej niŜ na 10 
miesięcy. 
 

2. Stypendia przyznawane są pod warunkiem 
uzyskania przez Powiat Działdowski środków finansowych 
na ten cel. 
 

§ 5. 1. Stypendia przyznawane są w formie 
finansowej, w maksymalnej wysokości 350 zł netto w skali 
miesiąca lub w formie refundacji wcześniej poniesionych 
kosztów związanych z nauką w danym roku akademickim. 
 

2. Stypendia przyznaje się na: 
 

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 
zakwaterowania w bursie, akademiku, internacie lub 
na stancji, 

 
2) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków 

w stołówce szkoły wyŜszej lub prowadzonej przez 
inny podmiot, 

 
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu 

podręczników do nauki w szkołach wyŜszych, 
 
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 

związanych z transportem do i ze szkoły wyŜszej 
środkami komunikacji zbiorowej, 

 
4) całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę 

w szkole wyŜszej, o której mowa § 1. 
 

3. Decyzję o wyborze wyŜej wymienionych świadczeń 
podejmuje stypendysta (zgodnie ze złoŜonym wnioskiem). 
 

§ 6. 1. Student ubiegający się o przyznanie 
stypendium składa wniosek do Zarządu Powiatu w  
Działdowie, w terminie do 10 października kaŜdego roku 
(w przypadku rozpoczęcia nauki od 1 października) lub 20 
lutego (w przypadku rozpoczęcia nauki od 1 lutego). Wzór 
wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, 
 

2. Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie z 
Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach (za rok 
ubiegły) wszystkich członków rodziny, prowadzących 
wspólne gospodarstwo domowe lub/i zaświadczenie z 
Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w 
hektarach przeliczeniowych. 
 

§ 7. Dochód na osobę w rodzinie (netto) oznacza 
dochód rodziny (netto) podzielony przez liczbę osób w 
rodzinie. 
 

§ 8. 1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o 
przyznanie stypendiów, ustalenia wysokości stypendiów-
dokonuje komisja stypendialna powołana przez Zarząd 
Powiatu w Działdowie. 
 

2. Komisja stypendialna pracuje w oparciu o regulamin 
pracy komisji przyjęty przez Zarząd Powiatu w Działdowie. 
 

§ 9. Decyzja komisji stypendialnej jest ostateczna i nie 
podlega odwołaniu.  
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Załącznik do regulaminu przyznawania stypendiów, 
finansowanych ze środków Działania 2.2. 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,  
studentom, mających stałe  
zameldowanie na terenie Powiatu Działdowskiego 
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów  
zmarginalizowanych, w tym w szczególności z obszarów  
wiejskich i restrukturyzacji przemysłów.  

 
Wniosek o stypendium 

finansowane ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operac yjnego Rozwoju Regionalnego 
 

1. Imiona i nazwisko studenta: 
 
2. PESEL 
 
3. Stałe miejsce zameldowania studenta 
 
4. Adres zamieszkania studenta 
 
5. Nazwa i adres uczelni 
 
6. Typ uczelni i rok nauki 

(państwowa/niepaństwowa w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym)       
 
7. Rodzina moja składa się z niŜej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

 
 
 

Lp. Imi ę i nazwisko Stopie ń pokrewie ństwa Miejsce zatrudnienia lub nauki 
    
    
    
    

 
8. Źródła dochodu netto w rodzinie za ostatni rok kalendarzowy: 
 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 
1 Wynagrodzenie za pracę i zasiłek rodzinny  
2 Emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne  
3 Stałe zasiłki z pomocy społecznej   
4 Dodatek mieszkaniowy  
5 Alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
6 Dochody z działalności gospodarczej  
7 Zasiłek dla bezrobotnych  
8 Dochody z gospodarstwa rolnego  
9 Inne dochody  
 DOCHÓD RAZEM  

 
9. Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku nieprawidłowych danych oświadczam, Ŝe przedstawione dane są 
zgodne ze stanem faktycznym. 
 
Podpis studenta 
 
Data 
 
Decyzja komisji stypendialnej powołanej prze Zarząd Powiatu w Działdowie. 
 
Deklaracja zakresu pomocy w ramach stypendium*) 

Lp. Rodzaj pomocy stypendialnej Kwota 
1 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,  
2 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,  
3 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych  
4 Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,  
5 Całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę w szkole ponadgimazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia 

szkoły publicznej 
 

6 Inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę  
7 RAZEM  

*) Wnioskowana kwota pomocy nie moŜe przekroczyć 350 zł miesięcznie netto (bez podatku VAT) 
 
..............................  .....................................     ........................................................ 
     Miejscowość      data                           podpis rodzica i ucznia 
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1529 

UCHWAŁA Nr XVIII/135/04 

Rady Gminy w Iłowie-Osadzie 

z dnia 23 lipca 2004 r. 

 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie przyj ęcia „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszka niowym 

 zasobem gminy na lata 2003 – 2007”. 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1, pkt i ust. 2 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
Cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733, z 2002 r.  
Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 113, poz. 1069 i z 2004 r. 
Nr 116, poz. 1203) oraz art. 40, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004. Nr 102, poz. 1055 i 
Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy w Iłowie–Osadzie 
uchwala, co następuje: 
 
 
 

§ 1. W § 7, ust. 1 załącznika do uchwały Nr IV/18/03 
Rady Gminy Iłowo–Osada z dnia 24 lutego 2003 r. w 
sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 
2003 – 2007” skreśla się pkt 5. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Iłowo - Osada 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Sikorski 

 
 
 
 

1530 

UCHWAŁA Nr XV/152/04 

Rady Miejskiej w Jezioranach 

z dnia 23 lipca 2004 r. 

 

w sprawie przyj ęcia regulaminu przyznawania stypendiów uczniom pona dgimnazjalnych szkół publicznych 

prowadzonych przez Gmin ę Jeziorany wspieraj ących rozwój edukacyjny młodzie Ŝy wiejskiej oraz sposobu podziału 

środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społeczn ego. 

 

Na podstawie art. 18 ust 14 a ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.,  
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co 
następuje: 

 
§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin przyznawania 

stypendiów uczniom szkół prowadzonych przez Gminę 
Jeziorany, pochodzących z rodzin znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, 
podejmujących naukę lub uczących się w szkołach 
ponadgimnazjalnych, umoŜliwiających uzyskanie 
świadectwa dojrzałości (maturalnego), stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 
2. Regulamin tworzy się w oparciu o Priorytet 2 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego „Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w 
regionach” – Działanie 2.2. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. 

§ 2. Ustala się sposób podziału otrzymanych środków 
finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
poprzez przekazanie dla zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Jezioranach, stosownie do 
zgłoszonych potrzeb określonych we wnioskach 
pozytywnie zaopiniowanych przez komisje stypendialną. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Jezioran. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Ignatowicz 
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Załącznik  
do Uchwały Nr XV/152/04 
Rady Miejskiej w Jezioranach 
z dnia 23 lipca 2004 r. 

 
Regulamin 

przyznawania stypendiów uczniom ponadgimnazjalnych szkół publicznych prowadzonych przez Gmin ę Jeziorany   
wspieraj ących rozwój edukacyjny młodzie Ŝy wiejskiej oraz sposobu podziału środków finansowych z Europejskiego 

Funduszu Społecznego 
 

§ 1. Regulamin dotyczy uczniów pochodzących z 
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z 
obszarów wiejskich (stałe zameldowanie na takim 
terenie), podejmujących naukę lub uczących się w 
dziennej szkole ponadgimnazjalnej, prowadzonej przez 
gminę Jeziorany umoŜliwiającej uzyskanie świadectwa 
dojrzałości (maturalnego). 

 
§ 2. 1. Za uczniów pochodzących z rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uznaje się 
uczniów o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
wyŜszym, niŜ kwota uprawniająca do uzyskania 
świadczeń rodzinnych, zapisana w ustawie z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2003 r., Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). 

 
2. Próg dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 

zachowaniem powyŜszego warunku jest ustalany 
corocznie w Ramowym Planie Realizacji działania przez 
samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
§ 3. Za tereny wiejskie uznaje się tereny połoŜone 

poza granicami administracyjnymi miast, a takŜe miasta 
do 5 tyś. mieszkańców oraz miasta do 20 tys. 
mieszkańców, w których nie ma szkół 
ponadgimnazjalnych kończących się maturą. 

 
§ 4. 1. Stypendia przyznawane są na czas trwania 

nauki w danym roku szkolnym, nie dłuŜej niŜ na 10 
miesięcy. 

 
2. Stypendia przyznawane są pod warunkiem 

uzyskania przez gminę Jeziorany środków 
przeznaczonych na ten cel. 

 
§ 5. 1. Stypendia przyznawane są do maksymalnej 

wysokości 250 zł netto w skali miesiąca w formie 
refundacji wcześniej poniesionych kosztów związanych z 
nauką w danym roku szkolnym. 

 
2. Stypendium przyznaje się na całkowite lub 

częściowe pokrycie kosztów: 
 

1) zakwaterowania na stancji, 
 
2) posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez 

inny podmiot, 
 
3) zakupu podręczników do nauki w szkołach 

ponadgimnazjalnych, 
 
4) związanych z transportem do i ze szkoły środkami 

komunikacji zbiorowej, 
 
5) innych, wymaganych obligatoryjnie przez szkołę. 

 
3. Decyzję o wyborze wyŜej wymienionych świadczeń 

podejmuje stypendysta (zgodnie ze złoŜonym wnioskiem). 
 
§ 6. 1. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium 

składa wniosek do szkoły, której jest uczniem, w terminie 
do 10 września kaŜdego roku. Wzór wniosku stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu. 

 
2. Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie o 

dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych 
kaŜdego członka rodziny, wydane przez właściwy Urząd 
Skarbowy lub/i zaświadczenie z Urzędu Miejskiego o 
powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach 
przeliczeniowych i/lub zaświadczenia lub oświadczenia 
dokumentujące wysokość innych dochodów za ubiegły 
rok. 

 
§ 7. Dochód na osobę w rodzinie (netto) oznacza 

dochód rodziny (netto) podzielony przez liczbę osób w 
rodzinie. 

 
§ 8. 1. W przypadku, gdy liczba osób spełniających 

kryteria określone w regulaminie, jest większa niŜ liczba 
stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w 
uzyskaniu stypendium mają osoby o najniŜszych 
dochodach w rodzinie z zachowaniem warunku o 
dochodzie na osobę w rodzinie nie większym niŜ kwota 
uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych 
zapisana w ustawie o świadczeniach rodzinnych. 

 
2. Priorytetowo będą traktowane wnioski uczniów 

pierwszych klas ponadgimnazjalnych oraz uczniów 
osiągających najlepsze wyniki w nauce. 

 
§ 9. Wyłączeniu ze wsparcia stypendialnego podlegają 

uczniowie, którzy powtarzają lub przerywają naukę bądź 
nie zaliczają roku szkolnego oraz uczniowie, którzy 
pobierają świadczenia stypendialne z innego źródła. 

 
§ 10. 1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o 

przyznanie stypendiów, ustalenia wysokości stypendiów – 
dokonuje komisja stypendialna powołana przez dyrektora 
szkoły. 

 
2. Komisja stypendialna pracuje w oparciu o przyjęty 

regulamin pracy komisji przyjęty przez radę 
pedagogiczną. 

 
§ 11. O przyznaniu lub odmowie przyznania 

stypendium decyduje komisja stypendialna. Stanowisko 
komisji stypendialnej jest ostateczne i nie przysługuje na 
nie odwołanie.  
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Załącznik do regulaminu przyznawania stypendiów, 
uczniom ponadgimnazjalnych szkół publicznych 
prowadzonych przez Gminę Jeziorany 
wspierających rozwój edukacyjny młodzieŜy wiejskiej 
oraz sposobu podziału środków finansowych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
Wniosek o stypendium 

Finansowane ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacy jnego Rozwoju Regionalnego 
 

1. Imiona i nazwisko ucznia: 
 
2. PESEL: 
 
3. Stałe miejsce zameldowania ucznia: 
 
4. Adres zamieszkania ucznia: 
 
5. Imiona rodziców: 
 
6. Typ szkoły i rok nauki: 

(liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) 

 
7. Rodzina moja składa się z niŜej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp. Imi ę i nazwisko Stopie ń pokrewie ństwa Miejsce zatrudnienia lub nauki 
    
    
    
    
    
    

 
  8. Źródła dochodu netto w rodzinie za ostatni rok kalendarzowy: 
Lp. Rodzaj dochodu Kwota 
1. wynagrodzenie za pracę i zasiłek rodzinny  
2. emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne  
3. stałe zasiłki z pomocy społecznej  
4. dodatek mieszkaniowy  
5. alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
6. zasiłek dla bezrobotnych  
7. dochody z gospodarstwa rolnego  
8. dochody z działalności gospodarczej  
9. inne dochody  
 DOCHÓD RAZEM  

 
  9. Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie: 

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku nieprawidłowych danych oświadczam, Ŝe przedstawione dane są 
zgodne ze stanem faktycznym. 
 
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 
Podpis ucznia 
 
Data 
 
Decyzja komisji stypendialnej powołanej przez Dyrektora 
………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i adres szkoły) 
 
Deklaracja pomocy rzeczowej w ramach stypendium*) 
 
Lp. Rodzaj pomocy stypendialnej Kwota 
1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania na stancji)  
2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkolnej lub prowadzonej przez inny podmiot  
3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych  
4. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej  
5. inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę  
6. RAZEM  

 
*) Wnioskowana kwota nie moŜe przekroczyć 250 zł miesięcznie netto (bez podatku VAT) 
 
             ……………………….                           …………………….                               ………………………….. 
                   miejscowość                                             data                                            podpis rodzica i ucznia 
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1531 

UCHWAŁA Nr XV/156/04 

Rady Miejskiej w Jezioranach 

z dnia 23 lipca 2004 r. 

 

w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Jezioranach. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Jezioranach uchwala co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się statut Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Jezioranach stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/149/2000 Rady 

Miejskiej w Jezioranach z dnia 30 czerwca 2000 r., zm.  
Nr XX/181/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r., zm.  
Nr XXVI/242/01 z dnia 5 grudnia 2001 r., zm. VII/54/03 z 

dnia 8 lipca 2003 r., zm. Nr IX/95/03 z dnia  
28 października 2003 r. oraz zm. Nr XIV/132/04 z dnia  
21 kwietnia 2004 r. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Ignatowicz 

 

 
 
 

Załącznik 
do Uchwały Nr XV/156/04 
Rady Miejskiej w Jezioranach 
z dnia 23 lipca 2004 r. 

 
STATUT 

Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Jezioranach 
 

Rozdział  I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Jezioranach z siedzibą w Jezioranach przy ul. Kajki 20 
zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. 
zm.), 

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), 

4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z 
późn. zm.), 

5) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z 
późn. zm.), 

6) ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z 
późn zm.), 

6) uchwały Nr XIX/166/96 Rady Miejskiej w 
Jezioranach z dnia 20 listopada 1996 r. w sprawie 
upowaŜnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej do wydawania decyzji 
administracyjnych, 

7) uchwały Nr VII/54/03 Rady Miejskiej w Jezioranach z 
dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie upowaŜnienia 
starszego pracownika socjalnego Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji 
administracyjnych, 

8) innych przepisów prawnych z dziedziny pomocy 
społecznej, 

10) niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Jezioranach jest komunalną jednostką organizacyjną 
Gminy Jeziorany. 

2. Ośrodek zakresem swojej działalności obejmuje 
obszar Gminy Jeziorany. Siedzibą Ośrodka jest miasto 
Jeziorany. 

§ 3. 1. Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej zatrudnia i zwalnia Burmistrz Jezioran. 

2. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
składa Radzie Miejskiej w Jezioranach coroczne 
sprawozdania z działalności w zakresie pomocy 
społecznej. 

§ 4. Ogólny nadzór nad bieŜącą działalnością Ośrodka 
oraz nad realizacją zadań własnych gminy sprawuje 
Burmistrz Jezioran. 

§ 5. W sprawach zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka 
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sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski za 
pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych Warmińsko-
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. 

Rozdział II. 
Zasady działania Miejskiego O środka Pomocy 

Społecznej 

§ 6. 1. Ośrodek realizuje zadania zlecone gminie z 
zakresu administracji rządowej dotyczące pomocy 
społecznej oraz świadczeń rodzinnych. 

2. Ośrodek wykonuje zadania własne gminy z 
zakresu pomocy społecznej stosownie do zasad 
ustalonych przez Radę Miejską w Jezioranach oraz 
zadania własne gminy w zakresie dodatków 
mieszkaniowych. 

3. Ośrodek wykonuje równieŜ zadania własne gminy 
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. 

§ 7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej moŜe 
wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia 
alimentacyjne. 

§ 8. Ośrodek współdziała, w tym moŜe wspierać 
finansowo, prowadzoną na jej terenie działalność 
organizacji społecznych, Kościoła Katolickiego i innych 
kościołów, związków wyznaniowych, fundacji, 
stowarzyszeń, pracodawców oraz osób fizycznych i 
prawnych w celu realizacji zadań z zakresu pomocy 
społecznej. 

Rozdział III 
Organizacja i struktura O środka 

§ 9. Kierownik Ośrodka kieruje ośrodkiem, a w 
szczególności: 

1) organizuje pracę Ośrodka, 
2) reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, 
3) realizuje politykę kadrową Ośrodka w uzgodnieniu z 

Burmistrzem Jezioran, 

4) podejmuje decyzje administracyjne w zakresie zadań 
pomocy społecznej zleconych gminie oraz zadań 
własnych gminy na podstawie upowaŜnień 
udzielonych przez Burmistrza Jezioran. 

§ 10. W skład Ośrodka wchodzą następujące 
stanowiska pracy: 

1) starszy pracownik socjalny - 4 etaty, 
2) główny księgowy, 
3) pracownik ds. kadr – ½  etatu, 
4) kasjer - ½ etatu, 
5) kierowca - ¾ etatu, 
6) starszy opiekun, 
7) opiekunowie, których liczbę ustala Kierownik 

Ośrodka w porozumieniu z Burmistrzem, 
8) konserwator – ¼ etatu, 
9) aspirant pracy socjalnej (stanowisko osoby 

niepełnosprawnej), 
10) sprzątaczka – ¼ etatu, 
11) stanowisko pracy ds. dodatków mieszkaniowych - ½ 

etatu, 
12) referent ds. administracyjno-biurowych – ¼ etatu, 
13) referent ds. świadczeń rodzinnych – 1 etat. 

Rozdział IV 
Gospodarka finansowa 

§ 11. 1. Zadania ustawowo zlecone finansowane są ze 
środków pochodzących z budŜetu państwa. 

2. Zadania własne finansowane są z budŜetu gminy. 

§ 12. Za prawidłową gospodarkę Ośrodka odpowiada 
Kierownik. 

Rozdział V 
Postanowienia ko ńcowe 

§ 13. Zmiany niniejszego statutu następują w trybie 
właściwym dla jego uchwalenia. 

 
 
 

1532 

UCHWAŁA Nr XXI/186/04 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 23 lipca 2004 r. 

 

w sprawie nazewnictwa placów publicznych w mie ście Szczytno. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, 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 oraz z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Miejska w Szczytnie 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Plac stanowiący rondo u zbiegu ulic Pasymskiej, 
Bolesława Chrobrego i Tadeusza Kościuszki oznaczony 
na załączniku graficznym kolorem czerwonym otrzymuje 
nazwę »Rondo im. Generała Stefana Roweckiego - 
„Grota"«. 
 

 
§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część 

niniejszej uchwały.  
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Szczytno. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Monika Hausman-Pniewska 
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Załącznik 
do Uchwały Nr XXI/186/04 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 23 lipca 2004 r. 
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1533 

UCHWAŁA Nr XXI/187/04 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 23 lipca 2004 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na usługi , pomoc rzeczow ą, zasiłki okresowe 

i zasiłki celowe. 

 

Na podstawie art. 96 ust. 4 w związku z art. 41 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. Nr 64 poz. 593, zm. Nr 99, poz. 1001) Rada Miejska w 
Szczytnie uchwala co następuje: 
 

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków na usługi, 
pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 
przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości 
kwoty zasiłków lub wydatków na pomoc rzeczową 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/220/97 Rady 
Miejskiej w Szczytnie z dnia 27 lutego 1997 r. w sprawie 
zasad zwrotu zasiłków celowych. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady 
Monika Hausman-Pniewska 

 
 
 

Załącznik  
do Uchwały Nr XXI/187/04 
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 23 lipca 2004 r. 

 
Zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczow ą, zasiłki celowe i zasiłki okresowe 

 
§ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 
kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej, moŜe być przyznana usługa, pomoc 
rzeczowa, zasiłek okresowy i zasiłek celowy pod 
warunkiem zwrotu części lub całości kwoty usług, zasiłków 
lub wydatków na pomoc rzeczową. 
 

§ 2. 1. Wydatki poniesione na usługi, pomoc 
rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe podlegają 
zwrotowi: 
 

1) w części – od osób i rodzin, których dochód osoby 
samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie 
lub dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe 
określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej i jednocześnie nie przekracza 200 % tego 
kryterium; 

 
2) w całości – od osób i rodzin, których dochód osoby 

samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie 
lub dochód rodziny przekracza wysokość 200 % 
kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej. 

 
2. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty 

zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz części 
wydatków poniesionych na pomoc rzeczową jest 
uzaleŜniona od procentowo określonej wysokości 
posiadanego dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z 
poniŜszą tabelą: 

 
 

Wysoko ść zwrotu wydatków, okre ślona w % % dochodu osoby lub rodziny wg kryterium ustalonego  zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej Osoby samotnie 

gospodaruj ące 
Osoby w 
rodzinie 

od 100 do 150 50 60 
powyŜej 150 do 200 70 80 
powyŜej 200 100 100 
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1534 

UCHWAŁA Nr XXl/190/04 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 23 lipca 2004 r. 

 

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzeda Ŝy Spółdzielniom Mieszkaniowym gruntu b ędącego w ich u Ŝytkowaniu 

wieczystym w zwi ązku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni o drębnej własno ści lokali lub z 

przeniesieniem na członków spółdzielni własno ści lokali lub domów jednorodzinnych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. 
Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, 
poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Dz. U Nr 
80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 
102, poz. 1055) oraz art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmian, z 2001 r. Dz. U. Nr 129, 
poz. 1447, Dz. U. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. Nr 
25, poz. 253, Dz. U. Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 113, poz. 
984, Dz. U. Nr 126, poz. 1070, Dz. U. Nr 130, poz. 1112, 
Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Dz. U. Nr 240, poz. 2058, z 
2003 r. Dz. U. Nr 1, poz. 15, Dz. U. Nr 80, poz. 717, 720, 
721, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 124, poz. 1152, Dz. 
U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 203, poz. 1966, Dz. U.  
Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 39,  
Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880) Rada 
Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. WyraŜa się zgodę na udzielenie bonifikaty w 
wysokości 90 % róŜnicy między wartością prawa 
własności nieruchomości, a wartością jej prawa 

uŜytkowania wieczystego ustalonych przez rzeczoznawcę 
majątkowego w wypadku sprzedaŜy Spółdzielniom 
Mieszkaniowym gruntu będącego w ich uŜytkowaniu 
wieczystym w związku z ustanowieniem na rzecz 
członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z 
przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali 
lub domów jednorodzinnych. 
 

2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1 będzie udzielana 
po kaŜdorazowym dostarczeniu przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową uchwał zarządu spółdzielni określających 
przedmiot odrębnej własności lokali. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Szczytno. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady 
Monika Hausman-Pniewska 

 
 
 
 
 

1535 
UCHWAŁA Nr 139/XIV/04 

Rady Powiatu w Szczytnie 
z dnia 29 lipca 2004 r. 

 
w sprawie przyj ęcia regulaminów okre ślających zasady udzielania stypendiów uczniom i 

studentom, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a oraz art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania 
stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, uczniom szkół prowadzonych lub 
dotowanych przez Powiat Szczycieński, pochodzących z 
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z 
obszarów wiejskich, podejmujących naukę lub uczących 
się w szkołach ponadgimnazjalnych umoŜliwiających 
uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego), 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 .  Przyjmuje się Regulamin przyznawania 
stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, studentom, mającym stałe zameldowanie 
na terenie Powiatu Szczycieńskiego, znajdującym się w 
trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z obszarów 
zmarginalizowanych, w tym w szczególności obszarów 
wiejskich i restrukturyzacji przemysłów, stanowiący 
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu w Szczytnie. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Krzysztof Michał Mańkowski 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 139/XIV/04   
Rady Powiatu w Szczytnie  
z dnia 29 lipca 2004 r.  

 
Regulamin 

przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 

uczniom pochodz ącym z rodzin znajduj ących si ę w trudnej sytuacji materialnej z obszarów wiejskic h, podejmuj ącym 
nauk ę lub ucz ących si ę w szkołach ponadgimnazjalnych, umo Ŝliwiaj ących uzyskanie świadectwa dojrzało ści 

(maturalnego), prowadzonych lub dotowanych przez Pow iat Szczycie ński  
 

§ 1. Regulamin dotyczy uczniów pochodzących z 
rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z 
obszarów wiejskich (stałe zameldowanie na takim 
terenie), podejmujących naukę lub uczących się w szkole 
ponadgimnazjalnej, prowadzonej lub dotowanej przez 
Powiat Szczycieński, umoŜliwiającej uzyskanie 
świadectwa dojrzałości (maturalnego). 
 

§ 2. 1. Za uczniów pochodzących z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uznaje się 
uczniów o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
wyŜszym, niŜ kwota uprawniająca do uzyskania 
świadczeń rodzinnych, zapisana w Ustawie z dnia  
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 228, poz. 2255 z póz. zm.).  
 

2. Próg dla województwa warmińsko-mazurskiego z 
zachowaniem powyŜszego warunku jest ustalany 
corocznie w Ramowym Planie Realizacji Działania przez 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 3. Za obszary wiejskie uznaje się tereny połoŜone 
poza granicami administracyjnymi miast, miasta do 5 tys. 
mieszkańców, miasta do 20 tys. mieszkańców, w których 
nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. 
 

§ 4. 1. Stypendia przyznawane są na czas trwania 
nauki w danym roku szkolnym, nie dłuŜej niŜ na 10 
miesięcy.  
 

2. Stypendia są przyznawane są pod warunkiem 
uzyskania środków finansowych na ten cel. 
 

§ 5. 1. Stypendia przyznawane są w formie rzeczowej, 
w maksymalnej wysokości 250 zł netto w skali miesiąca 
lub w formie refundacji wcześniej poniesionych kosztów 
związanych z nauką w danym roku szkolnym. 
 

2. Stypendia przyznaje się na: 
 

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 
zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 

 
2) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków 

w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez 
inny podmiot, 

 
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu 

podręczników do nauki w szkołach 
ponadgimnazjalnych, 

 
4) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 

związanych z transportem do i ze szkoły środkami 
komunikacji zbiorowej, 

 
5) całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę 

w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej 
posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, 

 
6) inne koszty wymagane przez obligatoryjnie przez 

szkołę. 
 

3. Decyzję o wyborze wyŜej wymienionych świadczeń 
podejmuje stypendysta (zgodnie ze złoŜonym wnioskiem). 
 

§ 6. 1. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium 
składa wniosek do szkoły, której jest uczniem, w terminie 
do 10 września kaŜdego roku. Wzór wniosku stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu. 
 

2. Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie z 
Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach (za rok 
ubiegły) wszystkich członków rodziny, prowadzących 
wspólne gospodarstwo domowe, 

lub/i 
zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni 
gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych. 
 

§ 7. Dochód na osobę w rodzinie (netto) oznacza 
dochód rodziny (netto) podzielony przez liczbę osób w 
rodzinie. 
 

§ 8. 1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o 
przyznanie stypendiów, ustalenia wysokości stypendiów - 
dokonuje komisja stypendialna powołana przez dyrektora 
szkoły. 
 

2. Komisja stypendialna pracuje w oparciu o regulamin 
przyjęty przez radę pedagogiczną. 
 

§ 9. Decyzja komisji stypendialnej jest ostateczna i nie 
podlega odwołaniu. 
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Załącznik do regulaminu przyznawania stypendiów 
finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego  
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,  
uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej  
sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmujących  
naukę lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych,  
umoŜliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego),  
prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Szczycieński.  

 
Wniosek o stypendium 

finansowane ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operac yjnego Rozwoju Regionalnego 
 

1. Imiona i nazwisko ucznia: ........................................................................................................ 
 
2 PESEL ....................................................................................................................................... 
 
3. Miejsce zameldowania ucznia (potwierdzone zaświadczeniem z właściwego urzędu) 

……........................................................................................................................................... 
 
4. Adres zamieszkania ucznia..................................................................................................... 
 
5. Imiona rodziców....................................................................................................................... 
 
6. Typ szkoły i rok nauki (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum–zaświadczenie o kształceniu w szkole 

prowadzonej lub dotowanej przez Powiat Szczycieński) 
 .................................................................................................................................................... 
 
7. Rodzina moja składa się z niŜej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

 
Lp.  Imię i Nazwisko Stopie ń pokrewie ństwo Miejsce zatrudnienia lub nauki 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
  8. Źródła dochodu netto w rodzinie za ostatni rok kalendarzowy (poświadczone zaświadczeniem z właściwego Urzędu 

Skarbowego): 
 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 
1 wynagrodzenie za pracę i świadczenia rodzinne  
2 emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne  
3 stałe zasiłki z pomocy społecznej  
4 dodatek mieszkaniowy  
5 alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
6 zasiłek dla bezrobotnych  
7 dochody z gospodarstwa rolnego  
8 dochody z działalności gospodarczej  
9 inne dochody  
 DOCHÓD RAZEM  

 
  9. Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie ............................................. 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku nieprawidłowych danych oświadczam, Ŝe przedstawione dane są 
zgodne ze stanem faktycznym. 
  
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego: …………………………… 
 
Podpis ucznia: ………………………………………………………. 
 
Data ………………………………………………………………… 
 
Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby programu.  
 
Podpis rodzica lub opiekuna prawnego: ……………………........... 
 
Data: ……………………………………………………………….. 
 
Podpis ucznia: ………………………………………………………. 
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Data ………………………………………………………………… 
 
Decyzja komisji stypendialnej powołanej przez dyrektora 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa i adres szkoły) 
 
Deklaracja pomocy rzeczowej w ramach stypendium*) 
 
Lp. Rodzaj pomocy stypendialnej Kwota 
1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,  
2. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły lub prowadzonej przez inny podmiot,  
3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,  
4. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,  
5. Całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej,  
6. Inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę.  
7. RAZEM  

 
*) Wnioskowana kwota pomocy nie moŜe przekraczać 250 zł miesięcznie netto (bez podatku vat) 
 
...............................    ...........................  ............................................ 
     Miejscowość      Data    Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 
       
 
...............................    ...........................  ............................................ 
     Miejscowość      Data                    Podpis ucznia 
 
 
 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr 139/XIV/04 
Rady Powiatu w Szczytnie 
z dnia 29 lipca 2004 r. 

 
Regulamin 

przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 

studentom maj ącym stałe zameldowanie na terenie Powiatu Szczycie ńskiego, 
znajduj ącym si ę w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów zmargin alizowanych, w tym w szczególno ści z obszarów 

wiejskich i restrukturyzacji przemysłów  
 

§ 1. Regulamin dotyczy studentów posiadających stałe 
zameldowanie na terenie Powiatu Szczycieńskiego, 
pobierających naukę w państwowych i niepaństwowych 
szkołach wyŜszych, prowadzonych w systemie dziennym, 
wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, 
pochodzących z obszarów zmarginalizowanych w tym w 
szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji 
przemysłów, natrafiających na bariery w dostępie do 
kształcenia na poziomie wyŜszym z powodu trudnej 
sytuacji materialnej. 
 

§ 2. 1. Za studentów znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej uznaje się studentów o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyŜszym, niŜ kwota 
uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych, 
zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 
2255 z późn. zm.).  
 

2. Próg dla województwa warmińsko-mazurskiego z 
zachowaniem powyŜszego warunku jest ustalany 
corocznie w Ramowym Planie Realizacji Działania przez 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 3. 1. Za obszary wiejskie uznaje się tereny połoŜone 
poza granicami administracyjnymi miast, miasta do 5 tys. 
mieszkańców, miasta do 20 tys. mieszkańców, w których 
nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. 
 

2. Za obszary zmarginalizowane uznaje się: obszary 
wiejskie, o których mowa w ust. 1, miasta do 20 tysięcy 
mieszkańców, nie wymienione w ust. 1 oraz 
zdegradowane dzielnice miast i obszary powojskowe 
wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji. 
 

§ 4. 1. Stypendia przyznawane są na czas trwania 
nauki w danym roku akademickim, nie dłuŜej niŜ na 10 
miesięcy.  
 

2. Stypendia są przyznawane są pod warunkiem 
uzyskania środków finansowych na ten cel. 
 

§ 5. 1. Stypendia przyznawane są w formie 
finansowej, w maksymalnej wysokości 350 zł netto w skali 
miesiąca lub w formie refundacji wcześniej poniesionych 
kosztów związanych z nauką w danym roku akademickim. 
 

2. Stypendia przyznaje się na: 
 

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 
zakwaterowania w bursie, akademiku, internacie lub 
na stancji, 

 
2) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków 

w stołówce szkoły wyŜszej lub prowadzonej przez 
inny podmiot, 
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3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu 
podręczników do nauki w szkołach wyŜszych, 

 
4) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 

związanych z transportem do i ze szkoły wyŜszej 
środkami komunikacji zbiorowej, 

 
5) całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę 

w szkole wyŜszej, o której mowa w § 1, 
 
6) inne koszty wymagane obligatoryjnie przez uczelnię. 

 
3. Decyzję o wyborze wyŜej wymienionych świadczeń 

podejmuje stypendysta (zgodnie ze złoŜonym wnioskiem). 
 

§ 6. 1. Student ubiegający się o przyznanie 
stypendium składa wniosek do Zarządu Powiatu w 
Szczytnie, w terminie do 10 października kaŜdego roku  
(w przypadku rozpoczęcia nauki od 1 października) lub do 
20 lutego (w przypadku rozpoczęcia nauki od 1 lutego). 
Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego 
regulaminu. 
 

2. Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie z 
Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach (za rok 
ubiegły) wszystkich członków rodziny, prowadzących 
wspólne gospodarstwo domowe 

lub/i 
zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni 
gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych. 
 

§ 7. Dochód na osobę w rodzinie (netto) oznacza 
dochód rodziny (netto) podzielony przez liczbę osób w 
rodzinie. 
 

§ 8. 1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o 
przyznanie stypendiów, ustalenia wysokości stypendiów - 
dokonuje komisja stypendialna powołana przez Zarząd 
Powiatu w Szczytnie. 
 

2. Komisja stypendialna pracuje w oparciu o regulamin 
przyjęty przez Zarząd Powiatu Szczytnie. 
 

§ 9. Decyzja komisji stypendialnej jest ostateczna i nie 
podlega odwołaniu. 

 
 
 

Załącznik do regulaminu w sprawie przyznawania  
stypendiów finansowanych ze środków Działania 2.2 Zintegrowanego  
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,  
studentom mających stałe zameldowanie na terenie  
Powiatu Szczycieńskiego, znajdującym się w trudnej sytuacji  
materialnej, z obszarów zmarginalizowanych,  
w tym w szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłów.  

 
Wniosek o stypendium 

finansowane ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operac yjnego Rozwoju Regionalnego  
 

1. Imiona i nazwisko studenta: ........................................................................................................ 
 
2. PESEL .......................................................................................................................................... 
 
3. Stałe miejsce zameldowania studenta (potwierdzone zaświadczeniem z właściwego urzędu 

gminy).......................................................................................................................................... 
 
4. Adres zamieszkania studenta....................................................................................................... 
 
5. Nazwa i adres uczelni.................................................................................................................... 
 
6. Typ uczelni i rok nauki (państwowa/niepaństwowa w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, ekstrenistycznym, 

zaświadczenie właściwej uczelni o odbywaniu studiów) 
 .................................................................................................................................................... 
 
7. Rodzina moja składa się z niŜej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

Lp.  Imię i Nazwisko Stopie ń pokrewie ństwo Miejsce zatrudnienia lub nauki 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
8. Źródła dochodu netto w rodzinie za ostatni rok kalendarzowy (poświadczone zaświadczeniem z właściwego Urzędu 

Skarbowego): 
Lp. Rodzaj dochodu Kwota 

1 wynagrodzenie za pracę i świadczenia rodzinne  
2 emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne  
3 stałe zasiłki z pomocy społecznej  
4 dodatek mieszkaniowy  
5 alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
6 zasiłek dla bezrobotnych  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 118                          Poz.   
 

- 6218 - 

7 dochody z gospodarstwa rolnego  
8 dochody z działalności gospodarczej  
9 inne dochody  
 DOCHÓD RAZEM  

 
  9. Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie ............................................. 

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku nieprawidłowych danych oświadczam, Ŝe przedstawione dane są 
zgodne ze stanem faktycznym. 
  
Podpis studenta: ..................................................... 
 
Data............................................... 
 
Oświadczam, Ŝe wyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby programu.  
 
Podpis studenta: ..................................................... 
 
Data: ....................................................................... 
 
 

Decyzja komisji stypendialnej powołanej przez Zarz ąd Powiatu w Szczytnie 
 
Deklaracja wnioskowanego zakresu pomocy w ramach stypendium*) 
Lp. Rodzaj pomocy stypendialnej Kwota 
1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, akademiku, internacie lub na stancji,  
2. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły wyŜszej lub prowadzonej przez inny podmiot,  
3. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach wyŜszych,  
4. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze szkoły wyŜszej środkami komunikacji zbiorowej,  
5. Całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę w szkole wyŜszej, o której mowa w § 1 Regulaminu,  
6. Inne koszty wymagane obligatoryjnie przez uczelnię.  
7. RAZEM  

*) Wnioskowana kwota pomocy nie moŜe przekraczać 350 zł miesięcznie netto (bez podatku vat) 
 
...............................    ...........................   ..................................... 

Miejscowość       Data     Podpis studenta 
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UCHWAŁA Nr XIX/121/04 

Rady Powiatu w Gołdapi 

z dnia 19 sierpnia 2004 r. 

 

w sprawie przyj ęcia regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół publicznych i 

niepublicznych Powiatu Gołdapskiego, w celu wsparcia  rozwoju edukacyjnego młodzie Ŝy wiejskiej oraz sposobu 

podziału środków finansowych ze Zintegrowanego Programu Operac yjnego Rozwoju Regionalnego/Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a oraz art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 
 

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania stypendiów ze 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego dla 
uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w 
trudnej sytuacji materialnej i podejmujących naukę lub 
uczących się w publicznej lub niepublicznej szkole 
ponadgimnazjalnej Powiatu Gołdapskiego umoŜliwiającej 
uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, w celu 
wsparcia rozwoju edukacyjnego młodzieŜy wiejskiej, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Obsługę (realizację) zadań w ramach projektu 
stypendialnego zapewniają szkoły ponadgimnazjalne 
prowadzone przez Powiat Gołdapski oraz niepubliczne 
szkoły ponadgimnazjalne dotowane z budŜetu Powiatu 
Gołdapskiego. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Stefan Piech 
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Załącznik 
do Uchwały Nr XIX/121/04 
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 19 sierpnia 2004 r. 

 
Regulamin 

przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operac yjnego 
Rozwoju Regionalnego, 

uczniom pochodz ącym z rodzin znajduj ących si ę w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejski ch, 
podejmuj ącym nauk ę lub ucz ących si ę w szkołach ponadgimnazjalnych, umo Ŝliwiaj ących uzyskanie świadectwa 

dojrzało ści (maturalnego), 
prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Gołdapski 

 
§ 1. Regulamin dotyczy uczniów pochodzących z 

rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z 
obszarów wiejskich (stałe zameldowanie na takim 
terenie), podejmujących naukę lub uczących się w szkole 
ponadgimnazjalnej, prowadzonej lub dotowanej przez 
Powiat Gołdapski, umoŜliwiającej uzyskanie świadectwa 
dojrzałości (maturalnego).  
 

§ 2. 1. Za uczniów pochodzących z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uznaje się 
uczniów o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
wyŜszym, niŜ kwota uprawniająca do uzyskania 
świadczeń rodzinnych, zapisana w ustawie z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.).  
 

2. Próg dla województwa warmińsko-mazurskiego z 
zachowaniem powyŜszego warunku jest ustalany 
corocznie w Ramowym Planie Realizacji Działania przez 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 3. Za obszary wiejskie uznaje się tereny połoŜone 
poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. 
mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których 
nie ma szkół ponadgimnazajalnych kończących się 
maturą.  
 

§ 4. 1. Stypendia przyznawane są na czas trwania 
nauki w danym roku szkolonym, nie dłuŜej niŜ na 10 
miesięcy. 
 

2. Stypendia przyznawane są pod warunkiem 
uzyskania przez Powiat Gołdapski środków finansowych 
na ten cel.  
 

§ 5. 1. Stypendia przyznawane są w formie rzeczowej, 
w maksymalnej wysokości  250 zł netto w skali miesiąca 
lub w formie refundacji wcześniej poniesionych kosztów 
związanych z nauką w danym roku szkolnym. 
 

2. Stypendia przyznaje się na: 
 

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów  
zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 

 
2) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków 

w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez 
inny podmiot, 

 
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu 

podręczników do nauki w szkołach 
ponadgimnazjalnych, 

 
4) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 

związanych z  transportem do i ze szkoły środkami 
komunikacji zbiorowej, 

 
5) całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę 

w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej 
posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, 

 
6) inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkolę. 

 
3. Decyzję o wyborze wyŜej wymienionych świadczeń 

podejmuje stypendysta (zgodnie ze złoŜonym  
wnioskiem). 
  

§ 6. 1. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium 
składa wniosek do szkoły, której jest uczniem, w terminie 
do 10 września kaŜdego roku. Wzór wniosku stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu. 
 

2. Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie z 
Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach (za rok 
ubiegły) wszystkich członków rodziny, prowadzących 
wspólne gospodarstwo domowe,   

lub/i 
zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni 
gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych. 
 

§ 7. Dochód na osobę w rodzinie (netto)  oznacza 
dochód rodziny (netto) podzielony przez liczbę osób w 
rodzinie. 
 

§ 8. 1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o 
przyznanie stypendiów, ustalenia wysokości stypendiów - 
dokonuje komisja stypendialna powołana przez dyrektora 
szkoły. 
 

2. Komisja stypendialna pracuje w oparciu o 
regulamin pracy komisji przyjęty przez radę 
pedagogiczną. 
 

§ 9. Decyzja komisji stypendialnej jest ostateczna i nie 
podlega odwołaniu. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 118                          Poz.   
 

- 6220 - 

Załącznik do regulaminu przyznawania stypendiów,  
finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego  
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej  
sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmującym naukę  
lub uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, umoŜliwiających  
uzyskanie świadectwa dojrzałości (maturalnego), prowadzonych lub  
dotowanych przez Powiat Gołdapski 

 
Wniosek o stypendium 

finansowane ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operac yjnego Rozwoju Regionalnego 
 

1. Imiona i nazwisko ucznia:................................................................................................. 
 
2. PESEL............................................................................................................................... 
 
3. Stałe miejsce zameldowania ucznia................................................................................... 

(potwierdzone przez szkołę)  
 
4. Adres zamieszkania ucznia................................................................................................. 
 
5. Imiona rodziców................................................................................................................. 
 
6. Typ szkoły i rok nauki........................................................................................................ 

(liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum) 
 
7. Rodzina moja składa się z niŜej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 

 
Lp. Imię i Nazwisko Stopień pokrewieństwo Miejsce zatrudnienia lub nauki 

    
    
    
    
    
    

 
8. Źródła dochodu netto w rodzinie za ostatni rok kalendarzowy (poświadczone zaświadczeniem z właściwego Urzędu 

Skarbowego): 
 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 
1 wynagrodzenie za pracę i zasiłek rodzinny  
2 emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne  
3 stałe zasiłki z pomocy społecznej  
4 dodatek mieszkaniowy  
5 alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
6 zasiłek dla bezrobotnych  
7  dochody z gospodarstwa rolnego  
8 dochody z działalności gospodarczej  
9 inne dochody  
 DOCHÓD RAZEM  

 
  9. Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie .......................................... 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku nieprawidłowych danych oświadczam, Ŝe przedstawione dane są 
zgodne ze stanem faktycznym. 
 
..................................................................................... 
podpis rodzica lub opiekuna prawnego 
 
.............................................      .......................................... 

podpis ucznia                 data 
 
 
Deklaracja pomocy rzeczowej w ramach stypendium*) 
 
Lp. Rodzaj pomocy stypendialnej Kwota 
1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów  zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji,  
2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,  
3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,  
4. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z  transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,  
5. całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia 

szkoły publicznej. 
 

6.  inne koszty wymagane obligatogatoryjnie przez szkołę  
7. RAZEM   
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*) Wnioskowana kwota pomocy nie moŜe przekroczyć 250 zł miesięcznie netto (bez podatku VAT) 
 
 
Decyzja komisji stypendialnej powołanej przez Dyrektora 
 
................................................................................................................................................ 
(nazwa i adres szkoły) 
 
.....................................         ..................................        .....................................................                                               
miejscowość                                     data                         podpis przewodniczącego komisji   
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UCHWAŁA Nr XIX/123/04 

Rady Powiatu w Gołdapi 

z dnia 19 sierpnia 2004 r. 

 

w sprawie przyj ęcia regulaminu przyznawania stypendiów dla studentó w Powiatu Gołdapskiego w celu wsparcia 

rozwoju edukacyjnego młodzie Ŝy wiejskiej oraz sposobu podziału środków finansowych ze Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego/Europejski ego Funduszu Społecznego. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się regulamin przyznawania stypendiów ze 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego dla 
studentów Powiatu Gołdapskiego z obszarów 
zmarginalizowanych i obszarów wiejskich, pochodzących 
z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej w 
celu wsparcia rozwoju edukacyjnego młodzieŜy wiejskiej, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  
 

§ 2. Obsługę (realizację) zadań w ramach projektu 
stypendialnego zapewnia Starostwo Powiatowe w Gołdapi 
– Wydział Polityki Społecznej.  
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu 
Stefan Piech 

 
 
 

Załącznik 
do uchwały Nr XIX/123/04 
Rady Powiatu w Gołdapi  
z dnia 19 sierpnia 2004 r. 

 
Regulamin 

przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operac yjnego 
Rozwoju Regionalnego, 

studentom, maj ących stałe zameldowanie na terenie Powiatu Gołdapski ego, znajduj ącym si ę w trudnej sytuacji 
materialnej, z obszarów zmarginalizowanych, w tym w  szczególno ści z obszarów wiejskich i restrukturyzacji 

przemysłu 
 

§ 1. Regulamin dotyczy studentów, posiadających 
stałe zameldowanie na terenie Powiatu Gołdapskiego, 
pobierających naukę w państwowych i niepaństwowych 
szkołach wyŜszych, prowadzonych w systemie dziennym, 
wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, 
pochodzących z obszarów zmarginalizowanych , w tym w 
szczególności z obszarów wiejskich i restrukturyzacji 
przemysłu, natrafiających na bariery w dostępie do 
kształcenia na poziomie wyŜszym z powodu trudnej 
sytuacji materialnej.  
 

§ 2. 1. Za studentów znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej uznaje się studentów o dochodzie 
rodziny w przeliczeniu na osobę nie wyŜszym, niŜ kwota 

uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych, 
zapisana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 
2255 z późn. zm.).  
 

2. Próg dla województwa warmińsko-mazurskiego z 
zachowaniem powyŜszego warunku jest ustalany 
corocznie w Ramowym Planie Realizacji Działania przez 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 3. 1. Za obszary wiejskie uznaje się tereny połoŜone 
poza granicami administracyjnymi miast; miasta do 5 tys. 
mieszkańców; miasta do 20 tys. mieszkańców, w których 
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nie ma szkół ponadgimnazajalnych kończących się 
maturą.  
 

2. Za obszary zmarginalizowane uznaje się obszary 
wiejskie, o których mowa w pkt 1, miasta do 20 tys. 
mieszkańców nie wymienione w pkt 1 oraz  
zdegradowane dzielnice miast i obszary powojskowe 
wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji. 
 

§ 4. 1. Stypendia przyznawane są na czas trwania 
nauki w danym roku akademickim, nie dłuŜej niŜ  na 10 
miesięcy. 
 

2. Stypendia przyznawane są pod warunkiem 
uzyskania przez Powiat Gołdapski, środków finansowych 
na ten cel.  
 

§ 5. 1. Stypendia przyznawane są w formie 
finansowej, w maksymalnej wysokości 350 zł netto w skali 
miesiąca lub w formie refundacji wcześniej poniesionych 
kosztów związanych z nauką w danym roku akademickim. 
 

2. Stypendia przyznaje się na: 
 
1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów  

zakwaterowania w bursie, akademiku, internacie lub 
na stancji, 

 
2) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków 

w stołówce szkoły wyŜszej lub prowadzonej przez 
inny podmiot, 

 
3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu 

podręczników do nauki w szkołach wyŜszych, 
 
4) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów 

związanych z  transportem do i ze szkoły wyŜszej 
środkami komunikacji zbiorowej, 

 
5) całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę 

w szkole wyŜszej, o której mowa w § 1. 
 

3. Decyzję o wyborze wyŜej wymienionych świadczeń 
podejmuje stypendysta (zgodnie ze złoŜonym  
wnioskiem). 
 

§ 6. 1. Student ubiegający się o przyznanie 
stypendium składa wniosek do Zarządu Powiatu w 
Olsztynie, w terminie do 10 października kaŜdego roku (w 
przypadku rozpoczęcia nauki od 1 października) lub do 20 
lutego (w przypadku rozpoczęcia nauki od 1 lutego). Wzór 
wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
 

2. Do wniosku naleŜy dołączyć zaświadczenie z 
Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach (za rok 
ubiegły) wszystkich członków rodziny, prowadzących 
wspólne gospodarstwo domowe,   

lub/i 
zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni 
gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych. 
 

§ 7. Dochód na osobę w rodzinie (netto)  oznacza 
dochód rodziny (netto) podzielony przez liczbę osób w 
rodzinie. 
 

§ 8. 1. Oceny formalnej i merytorycznej wniosków o 
przyznanie stypendiów, ustalenia wysokości stypendiów - 
dokonuje komisja stypendialna powołana przez Zarząd 
Powiatu w Gołdapi.  
 

2. Komisja stypendialna pracuje w oparciu o regulamin 
pracy komisji przyjęty przez Zarząd Powiatu w Gołdapi.   
 

§ 9. Decyzja komisji stypendialnej jest ostateczna i nie 
podlega odwołaniu. 

 
 
 

Załącznik do regulaminu przyznawania stypendiów,  
finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego  
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
studentom, mających stałe zameldowanie na terenie Powiatu  
Gołdapskiego, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,  
z obszarów zmarginalizowanych, w tym w szczególności  
z obszarów wiejskich i restrukturyzacji przemysłu  

 
Wniosek o stypendium 

finansowane ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operac yjnego Rozwoju Regionalnego 
 

1. Imiona i nazwisko studenta:............................................................................................... 
 
2.PESEL................................................................................................................................ 
 
3. Stałe miejsce zameldowania studenta................................................................................ 
(potwierdzone zaświadczeniem z właściwego urzędu gminy) 
 
4. Adres zamieszkania studenta............................................................................................. 
 
5. Nazwa i adres uczelni (zaświadczenie właściwej uczelni o odbywaniu studiów) 
 
6. Typ uczelni i rok nauki....................................................................................................... 
(państwowa/niepaństwowa w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym) 
 
7. Rodzina moja składa się z niŜej wymienionych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 118                          Poz.   
 

- 6223 - 

Lp. Imię i Nazwisko Stopień pokrewieństwo Miejsce zatrudnienia lub nauki 
    
    
    
    

 
  8. Źródła dochodu netto w rodzinie za ostatni rok kalendarzowy (poświadczone zaświadczeniem z właściwego Urzędu 

Skarbowego): 
 

Lp. Rodzaj dochodu Kwota 
1 wynagrodzenie za pracę i zasiłek rodzinny  
2 emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne  
3 stałe zasiłki z pomocy społecznej  
4 dodatek mieszkaniowy  
5 alimenty i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  
6 zasiłek dla bezrobotnych  
7  dochody z gospodarstwa rolnego  
8 dochody z działalności gospodarczej  
9 inne dochody  
 DOCHÓD RAZEM  

 
  9. Średni dochód miesięczny netto na jedną osobę w rodzinie........................................... 
 

Świadomy odpowiedzialności karnej w przypadku nieprawidłowych danych oświadczam, Ŝe przedstawione dane są 
zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
.........................................................        ......................................... 
     Podpis studenta          data 
 
 
Deklaracja wnioskowanego zakresu pomocy w ramach stypendium*) 
 

Lp. Rodzaj pomocy stypendialnej Kwota 
1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów  zakwaterowania w bursie, akademiku, internacie lub na stancji,  
2.  Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły wyŜszej lub prowadzonej przez inny podmiot  
3.  Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach wyŜszych,  
4.  całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z  transportem do i ze szkoły wyŜszej środkami komunikacji zbiorowej  
5. Całkowite lub częściowe pokrycie czesnego za naukę w szkole wyŜszej, o której mowa w § 1 Regulaminu  
6.  inne koszty wymagane obligatoryjnie przez uczelnię.  
7. RAZEM   

*) Wnioskowana kwota pomocy nie moŜe przekroczyć 350 zł miesięcznie netto (bez podatku VAT) 
 
 
Decyzja komisji stypendialnej powołanej przez Zarząd Powiatu w Gołdapi. 
 
................................................................................................................................. 
 
......................................           ................................          ........................................................... 
     miejscowość                                  data                           podpis przewodniczącego komisji  
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1538 

 
 

                          Gdańsk, dnia 19 sierpnia 2004 r. 
                          PREZES 
     URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
       OGD-4210-130(2)/2004/159/V/DJ 
 
 
 

DECYZJA 
 

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 
r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 47 ust. 1 i 2 i art. 30 ust. 1 ustawy z 
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, 
poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) 
 

na wniosek 
 

z dnia 17 sierpnia 2004 r. 
 

Elbl ąskiego Przedsi ębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Spółka z o.o. 

z siedzib ą w Elbl ągu 
 

posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny 
REGON: 170070454 

zwanej w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 
 

postanawiam 
 
zmienić moją decyzję z dnia 1 września 2003 r. Nr OGD-820/159-A/15/2003/V/BP w zakresie ustalonego w niej okresu 
obowiązywania bazowych cen i stawek opłat, zawartych w zatwierdzonej tą decyzją taryfie dla ciepła, ustalonej przez 
Przedsiębiorstwo, wydłuŜając ten okres do dnia 30 czerwca 2005 r.  
 

UZASADNIENIE 
 
Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje w zakresie: 

 
- wytwarzania ciepła - Nr WCC/603/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r., zmienioną decyzjami Nr 

WCC/603A/159/W/3/2001/ZJ z dnia 6 kwietnia 2003 r., Nr WCC/603B/159/W/3/OGD /2002/SA z dnia 13 czerwca 2002 
r. oraz Nr WCC/603C/159/W/2/OGD/2002/SA z dnia 10 grudnia 2002 r., 

 
- przesyłania i dystrybucji ciepła - Nr PCC/636/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r., zmienioną decyzjami Nr 

PCC/636A/159/U/OT1/99 z dnia 5 marca 1999 r., Nr PCC/636B/159/W/3/99 z dnia 30 lipca 1999 r. oraz Nr 
PCC/636C/159/W/3/2000/BP  z dnia 8 maja 2000 r., 

 
- obrotu ciepłem - Nr OCC/169/159/U/OT1/98/AR z dnia 12 listopada 1998 r., 

 
ustaliło (piątą) taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej 
„Prezesem URE”, Nr OGD-820/159-A/15/2003/V/BP z dnia 1 września 2003 r. W decyzji tej został ustalony okres 
obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w taryfie do dnia 31 października 2004 r. 
 

Pismem z dnia 17 sierpnia 2004 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę powyŜszej decyzji Prezesa URE w 
zakresie określonego tą decyzją okresu obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w taryfie w taki sposób, aby 
okres ten został przedłuŜony do dnia 30 czerwca 2005 r. Do przedmiotowego wniosku Przedsiębiorstwo dołączyło 
dokumenty, w których dokonało oceny skutków ekonomicznych proponowanej zmiany okresu obowiązywania taryfy dla 
ciepła, przedkładając m.in. kalkulacje cen i stawek opłat, prognozę kształtowania się kosztów w zakresie działalności 
koncesjonowanej oraz zestawienie prognozowanego wyniku finansowego na koniec 2004 r. 

 
Mając powyŜsze na uwadze, na podstawie art. 61 § 1 w związku z art. 155 kpa, wszczęto postępowanie administracyjne 

w sprawie zmiany wyŜej wskazanej decyzji. 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 118                          Poz.   
 

- 6225 - 

Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, moŜe być w kaŜdym czasie za zgodą 
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał lub przez organ wyŜszego stopnia, jeŜeli 
przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub 
słuszny interes strony. 
 

Po przeprowadzeniu analizy przedstawionego wniosku Prezes URE uznał, iŜ jest on zasadny. PrzedłuŜenie terminu 
obowiązywania bazowych cen i stawek opłat zawartych w piątej taryfie dla ciepła pozwoli na ich dalsze stosowanie do czasu 
zatwierdzenia szóstej taryfy dla ciepła. Poza tym  Prezes URE miał na względzie fakt, iŜ Przedsiębiorstwo nie moŜe stosować 
cen i stawek opłat innych od zatwierdzonych. Odbiorcy natomiast w dalszym ciągu będą rozliczani za dostarczane ciepło 
według dotychczasowych cen i stawek opłat, wynikających z taryfy Przedsiębiorstwa. Zatem za uwzględnieniem wniosku 
przemawia równieŜ interes społeczny. Za uwzględnieniem wniosku przemawia zatem słuszny interes Przedsiębiorstwa, 
albowiem przedłuŜenie obowiązywania taryfy nie wpłynie negatywnie na sytuację finansową tegoŜ podmiotu. Analiza 
ekonomiczna przeprowadzona na podstawie dokumentów zgromadzonych w niniejszej sprawie wykazała, iŜ Przedsiębiorstwo 
w 2004 r. nie powinno ponieść straty prowadząc działalność gospodarczą polegającą na zaopatrzeniu odbiorców w ciepło. 

 
W tym stanie rzeczy Prezes URE orzekł, jak w sentencji. 

 
POUCZENIE 

 
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu  ochrony konkurencji i 

konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo 
energetyczne oraz art. 47946  pkt 1  i  art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie naleŜy przesłać na adres 
Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - Al. Jana Pawła II 20, 80-462 Gdańsk. 

 
2. Odwołanie od decyzji Prezesa URE powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarŜonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, 
wskazanie dowodów, a takŜe zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu 
postępowania cywilnego). 

 
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie skierowana do 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z upowaŜnienia 
DYREKTOR 

Północnego Oddziału 
Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Gdańsku 

Mirosława Szatybełko-Połom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


