
ZARZJ\DZENIE NR ORG.0050. 39.2019 
W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 17 maja 2019 r. 

w sprawie powo/ania komisji stypendialnej ustalenia jej zadan i trybu pracy oraz 
w sprawie ustalenia szczeg%wego algorytmu ustalania wysokosci stypendium szkoloego 

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 
(t.j.Oz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz § II i § 14 ust.6 Regulaminu udzielaniapomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie Gminy Baboszewo 

stanowiqcego Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXIII 1112005 Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie przyjc;cia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie gminy Baboszewo 
(Oz. Urz. Maz. z 2005 r. Nr 69 poz. 1787) zarzqdza siC;, co nastc;puje: 

§ 1 

Powolujc; Komisjc; Stypendialnq do opiniowania wniosk6w 0 udzielenie pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym w skladzie: 

I. Anna Zielaskiewicz - PrzewodnicZ!)ca Komisji 
2. Anna Sc;dzicka - Sekretarz Komisji 
3. Monika Witkowska - Czlonek 
4. Artur Piotrowski - Czlonek 

5. Ewa Goszczycka - Czlonek 
6. Janina J6zwiak - Czlonek 

§ 2 

00 zadan Komisji nalezy: 

I. Wstc;pna kwalifikacja oraz ocena formalna wniosk6w 0 udzielenie pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym, pod wzglc;dem spelnienia kryteri6w uprawniajqcych do 
otrzymania pomocy materialnej okreSlonych w § 1 Regulaminu udzielania pomocy 
materialnej 0 charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie Gminy 
Baboszewo (zwany dalej Regulaminem). 

2. Analiza sytuacji materialnej uczni6w i sluchaczy, kt6rych wnioski spelniajq wymagania 
formalne. 

3. Przedstawienie propozycji wysokosci pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym w 
indywidualnych sprawach ustalonych wedlug zasad okreslonych w § 14 Regulaminu. 

4. Przedstawienie propozycj i formy pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym 
okreslonych w § 6 ust. 1 Regulaminu zgodnie z Zalqcznikiem Nr 1 do niniejszego 
Zarzqdzenia. 

§ 3 



Algorytm ustalania wysokosci stypendillm szkolnego okresla ZaJ'lcznik Nr 2 do Zarz'ldzenia. 

§ 4 

1. Komisja pracuj e na posiedzeniach w terminach lIstalonyc h przez W6jta Gminy 

Baboszewo 

2. Pracami Komisji kieruje przewodnicz'lcy. 

3. Dla wainosci pos iedzeri Kom isji wymaganajest obecnosc 213 jej skladu, 

§ 5 

I. Z pos iedzenia Komisj i sporz'ldza si~ protok61. 

2. Protokolantem jest Sekretarz Komisji lub Inna osoba wyznaczona przez 

Przewodniczacego. 

3. Protok6l podpisujq wszyscy obecni na posiedzenill czlonkowie Komisji. 

§6 

1. Obslug~ biurowq prac komisji prowadzi wyznaczony pracovmik Urz~du Gminy 

Baboszewo 

§ 7 

1. Zmiana skladu Komisji nast~puje 'W trybie przewidzianym dlajej powoJania. 

§ 8 

Traci moc Zarz,!dzenie ill 48/2015 W6jta Gminy Baboszewo z dnia I pa:i:dziemika 2015 roku 

w sprawie powoJania komisj i stypendialnej lIstalenia jej zadari i trybu pracy oraz w sprawie 

lIstalenia szczeg6lowego algorytmu ustalania "ysokosci stypendillm szkolnego zmienionego 

Zarz'ldzeniem ill 15/20 17 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 10 marca 2017r w sprawie zmiany 

Zarz'ldzenia nr 4812015 W6jta Gminy Baboszewo z dnia I paidziemika 2015 roku w sprawie 

powolania komisji stypendialnej ustalenia jej zadari i trybu pracy oraz w sprawie ustalenia 

szczeg61owego algorytmu ustalania wysokosc i stypendium szkolnego, Zarz'ldzeniem 

ill 6212017 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 3 li stopada 2017r w sprawie zmiany Zarz'ldzenia 

ill 48/2015 W6jta Gminy Baboszewo z dnia I pa:i:dziemika 2015 roku w sprawie powolania 

komisj i stypendialnej lIstalenia jej zadari i trybu pracy oraz w sprawie ustalenia szczeg61owego 

algorytmu ustalan ia wysokosci stypendium szkolnego, Zarzljdzeniem ill 39/2018 W6jta Gminy 

Baboszewo z dnia 23 maja 2018r w sprawie zmiany Zarzljdzenia ill 48/2015 W6jta Gminy 

Baboszewo z dn ia I pa:i:dziemika 2015 rokll w sprawie powolania komisj i stypendialnej 

ustalenia j ej zadari i trybu pracy oraz w sprawie ustalenia szczeg61owego algorytmu ustalania 

wysokosc i stypendium szkolnego, Zarz,!dzeniem nr 96/2018 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 

26 paidziemika 20 18r w sprawie zmiany Zarz'ldzenia ill 48/2015 W6jta Gminy Baboszewo 

zdnia I pa:i:dziemika 2015 roku w sprawie powolania komisji stypendialnej ustaleniajej zadari 



i trybu pracy oraz w sprawie ustalenia szczegolowego algorytmu ustalania wysokosci 

stypendium szkolnego. 

§9 

ZarZljdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisal1ia. 

w~ 
mgr ini. Bogdan Janusz Piefruszewski 



Zal~cznik nr I 
do Zarzqdzenia Nr ORG.OO;O. .2019 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia kwietnia 2019 r. 

WYDATKl KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO: 

I. Calkowite lub cz~sciowe pokrycie udokumentowanych koszt6w udzialu w zaj~ciach 

edukacyjnych, w szczeg6lnosc i: 

- zaj~c wyr6wnawczych, 

- indywidualnych zaj~c rewalidacyjnych z logoped,!. 

- innych zaj<;c rewalidacyjnych z logoped'l. 

- innych zajyc rewalidacyjnych orzeczonych przez Poradni<; Psychologiczno-Pedagogiczn'l, 

- terapii i innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

- nauki j~zyka obcego. wykraczaj'lcej poza zaj~cia realizowane w szkole w ramach planu 

nauczama. 

2. Calkowite lub cz~sciowe pokrycie ud6kumentowanych koszt6w zakupu, 

w szczeg6lnosc i: 
- podr~cznik6w szkolnych. pi6mik, artykuly szkolne (np. bloki. zeszyty, !lamastry, kredki, 

p<;dzle, farby, klej , papier kolorowy, ot6wki. dlugopisy. pi6ra, gumki, temper6wki, 

kalkulatory, bibula. brystole. papier kancelaryjny. nozyczki. tasma klej,!ca, . papier 

milimetrowy. ko rektor, przybory geometryczne, plastelina, model ina, tomister (plecak . 

szkolny) itd.), 

- lektur szkolnych. 

- przybory do nauki zawodu, 

- slownik6w i atlas6w, 
- buty i str6j gimnastyczny, mundurek szkolny. ubrania ochronne wykorzystywane podczas 

praktyk szkolnych. 
- szkolnych program6w komputerowych dla uczni6w nauczanych indywidualnie 

w warunkach domowych. 

- komputer, biurko, fotel do biurka. 

3. Calkowite lub cz~sc iowe pokrycie udokumentowanych koszt6w udzialu w zaj~ciach 

edukacyjnych dla uczni6w szk61 ponadpodstawowych oraz sruchaczy kolegi6w 

nauczycielskich. nauczyc ielskich kolegi6w j<;zyk6w obcych i kolegi6w pracownik6w srui:b 

spotecznych: 

- kurs6w jyzykowych, 

- zaj<;c sportowych, poza planem nauczania, 

4. Calkowite lub cz~sciowe pokryc ie udokumentowanych koszt6w dojazdu z mleJsca 

zamieszkania do szkoly i z powrotem, czy tei: koszty zakwaterowania w bursie lub 

intemacie - dotyczy uczn i6w szk6t ponadpodstawowych. 

5. Spos6b rozliczenia otrzymanego stypendium zobowi,!zuj~ do zlozenia imiennych 

wystawionych na rodzica lub pelnoletniego ucznia rachunk6w, faktur, oswiadczenia 

potwierdzaj,!cych poniesione wydatki pod rygorem utraty refundacji poniesionych 
wydatk6w. Rozliczenie ze stypendium szkolnego musi nast,!pic przed wyplat,! stypendium. 



Zal<J.cznik nr 2 
do Zarzqdzcnia Nr ORG.0050. .20 19 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia kwietnia 2019 r. 

ALGORYTM UST ALANIA WYSOKOSCI STYPENDIUM SZKOLNEGO 

I. Wysokose stypendium szkolnego uzaleznionajest od: 
- od sytuacji dochodowej uczni6w. W tym celu zalicza Sit; zakwalifikowanych do uzyskania 
stypendium szkolnego uczni6w do czterech grup dochodowych, 
- indywidualnego uzupelnienia kwoty stypendium z tytulu sytuacj i rodzinnej ucznia. 

Grupy dochodowe: 
I grupa: dochody miesit;czne na czlonka rodziny do wysokosci 30% kryterium 

dochodowego 
II grupa: dochody miesit;czne na czlonka rodziny od 30% do 60% kryterium dochodowego 
III grupa: dochody miesit;czne na czlonka rodziny od 60% do 90% kryterium 

dochodowego 
IV grupa: dochody miesit;czne na czlonka rodziny od 90% do 100% kryterium 

dochodowego 

Miesit;czna wysokosc dochodu na osobt; w rodzinie ucznia uprawniajqca do ubiegania sit; 
o stypendium szkolne nie moze bye wit;ksza niz kwota, 0 kt6rej mowa wart. 8 ust. 3-13 
ustawy 0 pomocy spolecznej. 

Wysokose stypendium szkolnego zalezna jest od grupy dochodowej, do kt6rej 
zakwalifikowano ucznia. W wyjqtkowych sytuacjach z bardzo trudnej sytuacji rodzinnej 
ucznia wysokose stypendium moze bye podwyzszona 0 50% kwoty zasi!ku rodzinnego 

miesit;cznie wynikajqcej z odrt;bnych przepis6w. 

I grupa - 150% kwoty zasilku rodzinnego 
- maksymalne stypendium na rok szkolny z kwotq indywidualnego uzupelnienia w pelnej 
wysokosci do dwudziestokrotnosci kwoty 0 kt6rej mowa w art.6 ust 2 pkt 2 ustawy 
o swiadczeniach rodzinnych, a w przypadku sluchaczy szk61 wymienionych w § 2 ust. 2 
pkt 4 Regulaminu do osiemnastokrotnosci kwoty 0 kt6rej mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

o swiadczeniach rodzinnych 
II grupa - 125% kwoty zasilku rodzinnego 
III grupa - 100% kwoty zasilku rodzinnego 
IV grupa - 80% kwoty zasilku rodzinnego 
2. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach losowych uczell moze otrzymae zasilek 

szkolny, kt6ry nie moze przekraczac jednorazowo pit;ciokrotnose kwoty 0 kt6rej mowa 
wart. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 0 swiadczeniach rodzinnych. Zasilek szkolny ustala sit;, 

oceniajqc sytuacje materialnq zwiqzan,! ze zdarzeniem losowym kazdego ucznia 
indywidualnie. 



3. Wysokosc stypendium ulega zmianie w wyniku zmiany kwot stanowi'lcych podstaw~ 

kryterillm dochodowego okres lonych odr~bnymi przepisami. 


