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                Załącznik Nr 2 

 

Sprawozdanie z realizacji zadania własnego gminy  

- udzielenie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w 2013r. 

 

 

Podstawa prawna: 

 art. 90b-f, 90m-r Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256,  

poz. 2572, ze zm.) 

 Uchwała Nr IX/72/07 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 maja 2007r. w sprawie regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Żyrardów (Dz.U. 

Woj. Maz. z 2007r., Nr 168, poz. 4538) 

 

Stypendium szkolne 

W roku 2013 zaobserwowano wzrost zainteresowania otrzymaniem stypendium szkolnego.  

W porównaniu do lat ubiegłych zanotowano wzrost liczby wnioskodawców, którzy w wyznaczonym ustawowo 

terminie, tj. do 15 września złożyło wniosek w przedmiotowej sprawie z 226 wnioskodawców w 2012r. do 259  

w roku bieżącym. Łącznie do Urzędu Miasta wpłynęło 435 wniosków (w tym jeden wniosek został wycofany na 

prośbę wnioskodawcy, oraz jeden wniosek złożony po terminie). W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to wzrost 

o 50 wniosków. 

W wyniku analizy formalnej wniosków dokonanej przez pracowników Wydziału Oświaty i Kultury 

Fizycznej stwierdzono następujący stan faktyczny: 

 ilość wniosków spełniających wymagania formalne   139     

 ilość wniosków wymagających uzupełnienia 287  

 ilość wniosków złożonych po terminie  1 

 ilość wniosków wycofanych 1 

 ilość wniosków złożonych poprawnie lecz „oddział 0” 4 

 ilość wniosków złożonych poprawnie lecz  3 

z przekroczonym dochodem 

RAZEM: 435 

 

Zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183 i 1195), wnioskodawcy, którzy złożyli niekompletne wnioski zostali 

wezwani do uzupełniania braków formalnych. Po analizie formalnej stwierdzono następujący stan faktyczny: 

 11 wniosków pozostało bez rozpatrzenia ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych wniosków  

w wyznaczonym ustawowo terminie 7 dni, 

 1 wniosek pozostały bez rozpatrzenia w związku ze złożeniem po terminie, 

 1 wniosek został wycofany na prośbę wnioskodawcy, 

 19 wniosków zakwalifikowano do wydania decyzji odmownych w związku z:  

- przekroczeniem ustawowego kryterium dochodowego, wynoszącego 456,- zł na osobę w rodzinie - 

15 wniosków,  

- złożeniem wniosku na dziecko, które nie jest jeszcze uczniem, bowiem uczęszcza do oddziału 

przedszkolnego – 4 wnioski, 

 403 wnioski zostały zakwalifikowane do wydania decyzji pozytywnej 

 

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll/m_prawooswiat/node24616/node24650/node24651?f=templates&fn=abc.jump.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.1991.95.425&data=user&hash=90
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Biorąc pod uwagę wysokość dochodu na 1 osobę w rodzinie, kwota przyznanego stypendium szkolnego 

wynosi: 

Przedziały kryterium 
dochodowego w 2013r. 

Wysokość 
stypendium 

Okres, na jaki 
przyznano 
stypendium 

Liczba 
wydanych 

decyzji 
pozytywnych 

Łączna wysokość 
przydzielonych 

stypendiów 

0-200 zł 848,- zł 4 miesiące 37 31. 376 zł 

201-456 556,50 zł 3,5 miesiąca 363 202. 009,50 zł 

ze względu na zmianę 
dochodu 

742,- zł 

IX-X dochód 
poniżej 200 zł; 
 XI-XII dochód 
powyżej 200 zł 

2 1484,- zł 

ze względu na zmianę 
miejsca zamieszkania dziecka 

238,50 zł 1,5 miesiąca 1 238,50 zł 

Razem   403 235.108,00 zł 

 

Charakterystyka wnioskodawców, którzy otrzymali decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego. 

191 wnioskodawców (wzrost o 17 w porównaniu z rokiem ubiegłym) zostało zakwalifikowanych  

do otrzymania pozytywnej decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego.  

Aż 83% (201 os.) wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania stypendium szkolnego złożyło 

wnioski na 1 lub 2 dzieci. 17% wnioskodawców złożyło wnioski na więcej niż 3 dzieci.  

 Najwięcej stypendiów przyznano dzieciom zamieszkującym ulice: 1 Maja, Farbiarska, Kilińskiego, 

Waryńskiego, Wyszyńskiego, Jasna, Narutowicza, Sienkiewicza, Kościuszki, Mireckiego, Limanowskiego, Legionów 

Polskich. 

Na 191 wnioskodawców, którym przyznano decyzje pozytywne 372 , czyli 93% pochodzi z rodzin 

wielodzietnych. Jedynie 31 wnioskodawców, tj. 7% wykazało, iż prowadzi gospodarstwa domowe, w których 

mieszkają co najwyżej 2 osoby.  

 

Szkoły, do jakich uczęszczają beneficjenci: 

Typ szkoły 

Liczba uczniów 

ubiegających się 
 o przyznanie 

stypendium 

Liczba uczniów, 

którzy otrzymali 
stypendium 

dochód 0-200 zł 

Liczba uczniów, 

którzy otrzymali 
stypendium dochód 

200-456 zł 

 

Decyzje pozytywne 
wyliczone według 

miesięcy 

Liczba decyzji 
odmownych 

Brak danych 0 - - - - 

Oddział "0" 4 - - - 4 

Szkoła 
Podstawowa 

269 25 221 3 12 

Gimnazjum 90 5 81 - 1 

Szkoła 
Ponadgimnazjalna 

68 7 59 - 2 

Szkoła policealna 2 - 2 - - 

RAZEM 433* 37 363  
3 

19 

*bez 2 wniosków 
   

 

 Kwota przyznanego stypendium 
 

848,- zł 556,5 zł 
2x 742 

1x 238,50  

  

 

 

 

 
Wartość przyznanego stypendium 

37 x 848,- zł 363 x 556,50 zł  
(2x742)+238,50  31.376,- zł 202.009,50 zł  

1722,50 
 
 

 

Razem 
235.108,00 zł 
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Sytuacja ekonomiczna rodzin dzieci, którym przyznano stypendia szkolne. 

Aż 212 rodzin (53%), w których przyznano stypendium, korzysta ze świadczeń rodzinnych 

otrzymywanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 24 rodzinach co najmniej jeden członek rodziny 

otrzymuje emeryturę, rentę inwalidzką i rodzinną, w tym również zagraniczne, bądź świadczenia przedemerytalne. 

58 rodzin (14%) otrzymują dodatek mieszkaniowy, a 108 rodzin (27%) otrzymuje alimenty bądź świadczenia 

alimentacyjne. Jedynie w 86 rodzinach (21%) ich członkowie otrzymują wynagrodzenie za pracę, a w 9 rodzinach 

(2%) co najmniej jedna osoba otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych. Jedna rodzina utrzymuje się m.in.  

z prowadzenia gospodarstwa rolnego, a 7 z działalności gospodarczej prowadzonej przez jednego z rodziców. 

Zasiłek szkolny 

W roku 2013r. przyznano jeden zasiłek szkolny w wysokości 530,- zł.  

Sprawozdanie finansowe z realizacji zadania 

Zgodnie z podziałem środków z Narodowego Programu Stypendialnego Ministerstwa Edukacji Narodowej 

na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych gmina Żyrardów otrzymała w 2013r. łączną kwotę : 208.217,00 zł, 

I Transza  205.836,00 zł 

II Transza                           2.381,00 zł 

Ogółem: 208.217,00 zł w tym: § 3240 – 197.603,00 zł + 2.381,00 zł = 199.984,00 zł 

              § 3260 – 8.233,00 zł zasiłki szkolne 

 Decyzją Wojewody Mazowieckiego otrzymana przez gminę kwota 208.217.00zł. 

Planowany wkład własny gminy na pomoc materialną zgodnie art. 128 ustawy o finansach publicznych wynosił 

52.400,- zł. Ogółem kwota na pomoc materialną dla uczniów (dotacja + wkład własny) – Dz. 854 Rozdz. 85415: 

260.617,00 zł  w tym § 3240 – 249.984,00 zł;  § 3260 – 10.633,00 zł 

 Mając na uwadze zapisy §5 powoływanej uchwały, uwzględniając liczbę wniosków, które zostały 

zakwalifikowane do przyznania stypendium, posiadane środki finansowe, zapisy art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 

Wiek beneficjentów, którzy otrzymali stypendium szkolne
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sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911  

i 1146), zgodnie z którymi kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może 

stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, Prezydent Miasta Żyrardowa przyznał stypendia szkolne, 

wypłacane jednorazowo w następującej wysokości: 

przy miesięcznej wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie w przedziale 0-200,- zł  

 848,- zł na okres 4 miesięcy w wysokości: 

- po 212,- zł miesięcznie (wysokość zasiłku rodzinnego  106 zł x 200% = 212,- zł), 

przy miesięcznej wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie w przedziale 200 – 456,- zł  

 556,50 zł na okres 3,5 miesięcy  w wysokości: 

- po 159,- zł miesięcznie (wysokość zasiłku rodzinnego  106 zł x 150% = 159,- zł), 

 742 zł  na okres 4 miesięcy w wysokości:  

- od września do października 2013r. – po  212,- zł miesięcznie (wysokość zasiłku rodzinnego  

 106 zł x 200% = 212,- zł), 

- od listopada do grudnia 2013r. – po 159,- zł miesięcznie (wysokość zasiłku rodzinnego   

106 zł x 150% = 159,- zł). 

 238,50 na okres 1,5 miesiąca w wysokości: 

- po 159,- zł miesięcznie (wysokość zasiłku rodzinnego  106 zł x 150% = 159,- zł). 

Łącznie wydano 403 decyzje administracyjne o przyznaniu stypendium na łączną kwotę  

235.108,00 zł. Termin ostatecznego rozliczenia faktur został wyznaczony na 13 grudnia 2013r.  

W przypadku jednego wnioskodawcy ze względu na długi czas wyjaśniania sprawy zakończony decyzja pozytywną 

został wyznaczony inny termin składania faktur tj.: 19.12.2013r.  

Do w/w terminów aż 192 wnioskodawców, (tj. 48% osób, którym przyznano stypendia) wykorzystało je 

całkowicie, na łączną kwotę 188.547,50 zł, a 49 wnioskodawców wykorzystało przyznane stypendium 

częściowo, na kwotę 41.424,88 zł. Nie było wnioskodawców takich którzy nie przedstawili żadnych dokumentów 

uprawniających, zgodnie z regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardów podjętym Uchwałą Nr IX/72/07 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 

maja 2007r. w przedmiotowej sprawie (Dz.U. Woj. Maz. z 2007r., Nr 168, poz. 4538) do otrzymania zwrotu 

kosztów, poniesionych na cele edukacyjne. 

W skali gminy stypendium szkolne zostało wykorzystane w 98% w odniesieniu do łącznej kwoty, na jaką 

udzielono pomocy. W 2013r. udzielono pomocy o charakterze socjalnym w wysokości 229 972, 38 zł. Powyższa 

kwota została sfinansowana z: 

- § 3240 – 229.972,38 zł, w tym z dotacji 183.977,90 zł + 20% wkład własny 45.994,48 zł 

- § 3260 – 530,00 zł, w tym z dotacji 424,00 zł + 20% wkład własny 106,- zł.  

- razem:     230.502,38 zł, w tym z dotacji 184.401,90 zł + 20% wkład własny 46.100,48 zł. 

Niewykorzystany wkład własny - § 3240 – 4.005,52 zł  

     § 3260 – 2.294,00 zł 

     Razem:  6.299,52 zł 

Kwota dotacji do zwrotu § 3240 – 199.984,00 zł – 183.977,90 zł = 16.006,10 zł 

    § 3260 – 8.233,00 zł – 424,00 zł = 7.809,00 zł 

       Razem: 23.815,10 zł 
 


