
ZARZĄDZENIE Nr 162/2021 

BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE 

z dnia  28.07.2021 roku 

 

w sprawie: zasad ustalania wysokości stypendium szkolnego, szczegółowych zasad 

wypłaty stypendium oraz warunków, jakie powinno spełniać rozliczenie zwrotu 

wydatków z tytułu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym, (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 90b, art. 90c ust. 2, art. 90m, art. 

90n, art. 90p ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1327) oraz  § 13 ust. 3 i § 15 ust. 4 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Zakopane stanowiącego 

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/275/2020 Rady Miasta Zakopane z dnia 30 lipca 2020r. 

(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2020r. poz. 5031 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyznanie stypendium szkolnego, na rok szkolny 2021/2022 odbywać się będzie w dwóch 

terminach płatności: 

1. do 31 grudnia 2021r. 

2. do 30 czerwca 2022r. 

§ 2. 

Wysokość stypendium szkolnego ustalana w zależności od wysokości miesięcznego dochodu 

na jednego członka  w rodzinie w okresie od 01 września 2021r. do 30 czerwca 2022r.              

będzie określona odrębnym zarządzeniem po otrzymaniu kwoty dotacji przez Gminę Miasto 

Zakopane. 

§ 3. 

1. Stypendium szkolne w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dla uczniów 

szkół podstawowych, którzy mieszkają w obwodzie danej szkoły publicznej oraz dla 

uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych lub innych szkół publicznych, 

niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych, szkół 

artystycznych, słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych i wychowankom 

publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, realizowane 

będzie przez szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto 

Zakopane. 

2. W przypadku, gdy w rodzinie jest więcej niż jedno dziecko i uczęszczają do więcej niż 

jednej szkoły, stypendium, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie przez jedną  

wskazaną w decyzji przez Gminę Miasto Zakopane szkołę . 

§ 4. 
1. Rozliczenia zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej przyznanej do 31 grudnia     

2021r. należy dokonać w terminie do 10 grudnia 2021r., a zwrot wydatków z tytułu     

pomocy rzeczowej przyznanej do 30 czerwca 2022r. należy dokonać w terminie do           

10 czerwca 2022r. 
2. Szczegółowe zasady wypłaty oraz warunki, jakie powinno spełniać rozliczenie określone 

są w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Szkoły, które dokonywać będą wypłat określonych w § 3 niniejszego Zarządzenia    

przedkładają do Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Zakopane listę wypłat zgodnie z 

dołączonym do niniejszego Zarządzenia załącznikiem Nr 2 w terminie do dwóch tygodni 

od daty rozliczenia, o którym mowa w ust. 1. 



4. Szkoły dokonujące wypłat otrzymają wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium 

szkolnego, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 5. 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w okresie od 01.09.2021r.          

do 15.09.2021r. (w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,) oraz od 

01.10.2021r. do 15.10.2021r. (w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych). 

Natomiast w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-

wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego, wnioski należy 

składać od dnia 01.02.2022 do 15.02.2022r. 

 

§ 6. 

Wykonanie Zarządzenia zleca się Naczelnikowi Wydziału Oświaty. 

 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 


