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                    Załącznik Nr 2 

 
Raport dotyczący przyznania stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta 

Żyrardowa w roku szkolnym 2010/2011 

 

I. Dane ogólne. 

Podstawa prawna: 

 art. 90b, 90c, 90d, 90e, 90f, 90m, 90n, 90o, 90p, 90r 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 

Do dnia 15 września 2010r. 221 wnioskodawców złożyło 396 wniosków o przyznanie 

stypendium szkolnego. W wyniku analizy formalnej wniosków dokonanej przez pracowników Wydziału 

Oświaty i Kultury Fizycznej stwierdzono następujący stan faktyczny: 

 ilość wniosków poprawnych:     129 (32,6%) 

 ilość wniosków wymagających uzupełnienia:   266 (67,2%) 

 Ilość wniosków złożonych do niewłaściwej gminy    1 (0,2%) 

 

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

Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), wnioskodawcy, którzy złożyli 

niekompletne wnioski zostali wezwani do uzupełniania braków formalnych. W odpowiedzi  

na powyższe wezwania uzupełniono 260 wniosków, a 6 wniosków pozostało bez rozpatrzenia  

w związku z brakiem stosownego uzupełnienia w ustawowo wyznaczonym terminie. 

 

Wyniki analizy formalnej złożonych wniosków z uwzględnieniem kryterium dochodowego 

rodzin ubiegających się o przyznanie stypendium szkolnego: 

 

 dochód do 200zł 
dochód  

201zł - 351zł 

dochód 

powyżej 351zł 
RAZEM 

% ogółu 

złożonych 

wniosków 

Ilość złożonych wniosków: 

w tym: 
63 273 60 396 100% 

- kwalifikujących się  

do wystawienia decyzji 

odmownych 

0 6 55 61 15,40% 

- kwalifikujących się  

do przekazania 

postanowieniem 

 do właściwej gminy 

1 - - 1 0,25% 

- wnioski pozostawione  

bez rozpatrzenia w związku  

z brakiem uzupełnienia braków 

formalnych  

1 - 5 6 1,52% 

- kwalifikujących się  

do wystawienia decyzji 

pozytywnych 

61 267 - 328 82,83% 

 

 

 

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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II. Charakterystyka wnioskodawców, sytuacja ekonomiczna ich rodzin. 

 

Wnioski zostały złożone przez 221 wnioskodawców, z czego wnioski 182 wnioskodawców 

zostały zakwalifikowane do wydania pozytywnej decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego.  
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Liczba wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania stypendium szkolnego, 

a liczba dzieci, na które jeden wnioskodawca złożył wniosek

Liczba wnioskodawców

Liczba wnioskodawców 85 64 21 8 4

1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 4 dzieci 5 dzieci

 Aż 81,87% (149 os.) wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania stypendium szkolnego 

złożyło wnioski na 1 lub 2 dzieci. 18,13% wnioskodawców złożyło wnioski na więcej niż 3 dzieci.  

 Najwięcej stypendiów przyznano dzieciom zamieszkującym ulice: 1-go Maja, Kościuszki, 
Farbiarską, Waryńskiego, Chopina i Mireckiego. Najmniej z ulic: Cehaka, Jaktorowskiej, Krótkiej, 
Leszno, Mielczarskiego, Nabielaka, Nietrzebki, Okrzei, Rodzinnej, Strzeleckiej. 
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Izy Zielińskiej, Kanałowa, Kpt. Pałaca, Kosmonautów, Łukasińskiego, Szarych Szeregów, Wierzbowa, Witosa

11 Listopada, Bydgoska, Dekerta, Doczkała, Moniuszki, Ossowskiego, Radziejowska, Skrowaczewskiego
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Szkoły, do jakich uczęszczają beneficjenci: 
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 56,7% ogółu uczniów, którym przyznano stypendia uczęszcza do szkoły podstawowej, 28,7%  

do gimnazjum, a jedynie 14,6% do szkoły ponadgimnazjalnej.  

 

 

 

Najwięcej stypendiów przyznano dzieciom w wieku: 10 lat (11,9%), 9 i 14 lat (9,8%), 

najmniej uczniom w wieku 20 lat (0,3%) oraz 6 lat (0,9%). 
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III. Sytuacja ekonomiczna rodzin dzieci, którym przyznano stypendia szkolne. 

Aż 90,1%, tj. 164 rodzin dzieci, którym przyznano stypendia korzysta ze świadczeń rodzinnych 

otrzymywanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 16 rodzinach co najmniej jeden członek 

rodziny otrzymuje emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, w tym również zagraniczne, bądź 

świadczenia przedemerytalne. 20,9% rodzin otrzymuje dodatek mieszkaniowy, a 78 (42,9%) 

przysługują alimenty bądź świadczenia alimentacyjne. Jedynie 31,9% rodzin wykazało, iż co najmniej 

jeden członek rodziny otrzymuje wynagrodzenie za pracę, a w 6,6% rodzinach co najmniej jedna 

osoba otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych.  

 

Źródła dochodu w rodzinie
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Zasiłek szkolny 

 

W roku 2010r. przyznano 4 zasiłki szkolne dla dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji 

materialnej w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego w postaci nagłej choroby matki. 

Wysokość przyznanego zasiłku wyniosła 455,- zł na osobę.  

 

IV. 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 2010r. łączną 

kwotę 242 027,00 zł, z czego  5 917,- zł przeznaczono na zasiłki szkolne. 

I Transza I-VI 2010r.  147 909,00 zł 

II Transza IX-XII 2010r.   94 118,00 zł 

Ogółem:  242 027,00 zł w tym: § 3240 – 141 909,00 zł + 94 118,00 zł = 236 110,00 zł 

           § 3260 – 5 917,00 zł  

 

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

zostały zakwalifikowane do przyznania stypendium, posiadane środki finansowe oraz fakt,  

iż od kwietnia 2010r. zgodnie z zapisami art. 128. ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 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: 

 728,- zł na okres 4 miesięcy w roku szkolnym 2010/2011 w wysokości po 182,- zł miesięcznie  

przy miesięcznej wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie w przedziale 0-200,- zł  
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 478 zł - na okres 3,5 miesięcy w roku szkolnym 2010/2011 w wysokości po 136,50 zł miesięcznie 

przy miesięcznej wysokości dochodu netto na osobę w rodzinie w przedziale 200-351,- zł  

 

Łącznie wydano 328 decyzji administracyjnych o przyznaniu stypendium szkolnego zgodnie  

z poniższym zestawieniem: 

Liczba decyzji pozytywnych 

dochód do 200zł 
dochód  

201zł - 351zł 
RAZEM 

61 267 328 

 61 decyzji o przyznanie stypendium 

szkolnego w wysokości 728,- zł, 
44 408,00 zł   

 264 decyzji o przyznanie stypendium 

szkolnego w wysokości 478,- zł, 
 126 192,00 zł  

 1 decyzja o przyznanie stypendium 

szkolnego w wysokości 204,75 zł, 
 204,75 zł  

 1 decyzja o przyznanie stypendium 

szkolnego w wysokości  273,- zł, 
 273,00 zł  

 1 decyzja o przyznanie stypendium 

szkolnego w wysokości  136,50 zł  
 136,50 zł  

Łączna wartość przyznanych 

stypendiów szkolnych  

na rok szkolny 2010/2011 

44 408,00 zł 126 806,25 zł 171 214,25 zł 

 

  Termin ostatecznego rozliczenia faktur został wyznaczony na 10 grudnia 2010r.  

Do w/w terminu: 

 134 wnioskodawców wykorzystało przyznane stypendium w całości, (łączna kwota wykorzystanej 

pomocy: 124 971,- zł),  

 46 wnioskodawców wykorzystało przyznane stypendium częściowo, (łączna kwota wykorzystanej 

pomocy: 36 838,47 zł), 

 2 wnioskodawców nie wykorzystało nawet częściowo przyznanego stypendium. 

Łącznie wypłacono stypendia szkolne w kwocie 161 809,47zł oraz zasiłki szkolne w wysokości 

1 820,00 zł, co daje razem kwotę 163 629,47 zł. Powyższa kwota została sfinansowana z: 

 dotacji celowej z budżetu państwa  – 130 903,58 zł, co stanowi 80 % wartości zadania, 

 budżetu gminy    – 32 725,89 zł, co stanowi 20 % wartości zadania. 

Do budżetu państwa zwrócono kwotę: 111 123,42 zł (242 027,00 zł – 130 903,58 zł 

= 111 123,42 zł), co stanowi 54% ogółu środków przyznanych gminie Żyrardów na wypłatę 

stypendiów i zasiłków szkolnych.  


