
UCHWAŁA NR L/398/14
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 8 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszczonów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t., zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i 1072), art. 90f 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 j.t., zm. Dz. U. z 2004r. Nr 
109, poz. 1161, Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 13041) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Gminy Mszczonów, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr XXVIII/221/05 z dnia 21 marca 2005r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Gminy Mszczonów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2005r. Nr 100, poz. 2753).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mszczonowie

Łukasz Koperski

1] zm. Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 131, poz. 
1091, Nr 122, poz. 1020, Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2005r. Nr  167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 
249 poz. 2104, Dz. U. z 2006r. Nr  144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 273, 
Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115, poz. 791, Nr 80, poz. 542, Nr  181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, Dz. U. z 2008r. 
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr  216, poz. 1370, Nr  145, Po. 917, Dz. U. z 2009r. Nr  6, poz. 33, Nr  31, poz. 206, Nr  
56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Dz. U. z 2010r. Nr  44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr  127, poz. 877, 
Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2011r. Nr  106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458, 
Dz. U. z 2011r. Nr  205, poz. 1206, Nr  149, poz. 887, Nr  139, poz. 814,  Dz. U. z 2012r. poz. 941,  poz. 979, 
Dz. U. z 2011r. Nr 205, poz. 1206, Dz. U. z 2012r. poz. 979, Dz. U. z 2013r. poz. 827, poz. 1317, poz. 827, Dz. U. z 2014r. 
poz. 7, Dz. U. z 2013r. poz. 87, Dz. U. z 2014r. poz. 290, Dz. U. z 2013r. Nr 1650, Sz. U. z 2014r. poz. 7, poz. 538, poz. 
598, poz. 642, poz. 811, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458, Dz. U. z 2011r. Nr  205, poz. 1206, Dz. U. z 2014r. poz. 827, poz. 
1265, Dz. U. z 2014r. poz. 642, poz. 811, poz. 1146.
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Załącznik do Uchwały Nr L/398/14

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia 8 października 2014 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Mszczonów

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom, 
słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 j.t. ze zm.), zamieszkałym na terenie Gminy 
Mszczonów, w szczególności: sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy, w jakich udziela się 
stypendium szkolne, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 
256, poz. 2572 j.t. ze zm.),

2) Ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2013r., poz. 182 j.t. ze zm.),

3) Uczniach – należy przez to rozumieć:

a) uczniów szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla 
dorosłych oraz słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych 
i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 24 roku życia;

b) wychowanków publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży 
upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio - obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do 
czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

c) uczniów szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych 
- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, a także słuchaczy niepublicznych kolegiów 
nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

4) Szkole – należy przez to rozumieć szkoły, kolegia, ośrodki, wymienione w art. 90b ust. 3 i ust. 4 Ustawy,

5) Rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące z Uczniem,

6) Dochodzie na osobę w rodzinie ucznia – należy przez to rozumieć miesięczny dochód rodziny, ustalany na 
zasadach określonych w art. 8 Ustawy o pomocy społecznej, podzielony na liczbę osób w rodzinie; do dochodu 
tego nie wlicza się jednak świadczeń pomocy materialnej o charakterze materialnym lub motywacyjnym 
w rozumieniu art. 90 c ust. 2 i 3 Ustawy.

7) Kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, 
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 9 Ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 2.
Rodzaje pomocy materialnej o charakterze socjalnym i uprawnieni do korzystania z niej

§ 3. 1. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne,

2) zasiłek szkolny.

Id: E0F6E53A-1052-452A-BA3B-A6537456D910. Podpisany Strona 2



2. Uczniom może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym, jak 
i motywacyjnym.

§ 4. 1. Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnieni są Uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące 
kryteria:

1) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Mszczonów,

2) rozpoczynają lub kontynuują naukę w Szkole,

3) wysokość Dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza Kryterium dochodowego,

4) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskiego Dochodu na osobę w rodzinie, 
w szczególności gdy w Rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała 
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Stypendium szkolne nie przysługuje Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze 
środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać 
stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków 
publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności 
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

§ 5. 1. Zasiłek może otrzymać Uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej wyłącznie 
z powodu zdarzenia losowego.

2. Zdarzeniami losowymi mogącymi uzasadniać przyznanie zasiłku są:

a) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,

b) pożar, zalanie lub znacząca grabież mieszkania,

c) inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację Ucznia.

3. Zasiłek szkolny może być przyznany Uczniowi jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Rozdział 3.
Formy i sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 6. 1. Stypendium szkolne może być udzielone Uczniowi w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych 
prowadzonych w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan, a także udziału 
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania 
w przypadku, gdy chodzi o uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych,

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, 
o których mowa w pkt 1) i pkt 2), a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, także w formie, o której 
mowa w pkt 3), nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w pkt 3) 
udzielenie stypendium w formach, o których mowa w pkt 1) - 3), nie jest celowe.

2. Stypendium szkolne może być udzielane w jednej lub kilku formach jednocześnie.

§ 7. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy 
w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków 
obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy 
w danym roku szkolnym.
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2. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może być realizowane w okresach 
innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może 
przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych słuchaczy kolegiów – 
osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach 
rodzinnych.

§ 8. 1. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 
2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% tej 
kwoty.

2. Przy określaniu wysokości stypendium szkolnego bierze się pod uwagę Dochód na osobę w rodzinie ucznia, 
stopień i rodzaje utrudnień w sytuacji rodzinnej Ucznia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 regulaminu i, 
z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4, może wynosić:

1) nie mniej niż 120% i nie więcej niż 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych - gdy Dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 50% 
Kryterium dochodowego oraz Uczeń znajduje się w trudnej sytuacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 
4 regulaminu,

2) nie mniej niż 100% i nie więcej niż 180 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych - gdy Dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza 50% 
i nie przekracza 70% Kryterium dochodowego oraz Uczeń znajduje się w trudnej sytuacji, o których mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 4 regulaminu,

3) nie mniej niż 80% i nie więcej niż 160% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003r. o świadczeniach rodzinnych - gdy Dochód na osobę w rodzinie przekracza 70% Kryterium 
dochodowego.

3. W przypadku występowania u Ucznia szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, np. w przypadku znaczącego 
nasilenia stopnia jej trudności lub występowania większej liczby utrudnień, Uczniowi może być przyznane 
stypendium szkolne w wyższej wysokości, niż obliczone według sposobu określonego w ust. 2 pkt 1 – 3, jednak 
w każdym przypadku stypendium nie może przekraczać 200 % miesięcznie kwoty, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 4.
Formy i ustalanie wysokości zasiłku szkolnego

§ 9. 1. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków 
związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka 
razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, 
o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

3. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego 
i sytuację materialną Rodziny Ucznia, nie bierze się natomiast Dochodu na osobę w rodzinie ucznia.

Rozdział 5.
Tryb, sposób przyznawania i uruchomiania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

§ 10. 1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane w formie decyzji 
administracyjnej, z upoważnienia Burmistrza przez Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
w Mszczonowie, na wniosek:

1) rodziców, opiekunów prawnych ucznia albo pełnoletniego ucznia,

2) dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium 
pracowników służb społecznych lub ośrodka, o których mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 Ustawy.

2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznane z urzędu.

§ 11. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym powinien określać 
w szczególności:

1) rodzaj świadczenia, o jakie ubiega się wnioskodawca: stypendium szkolne, zasiłek szkolny,

Id: E0F6E53A-1052-452A-BA3B-A6537456D910. Podpisany Strona 4



2) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców / opiekunów prawnych,

3) miejsce zamieszkania Ucznia,

4) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym zaświadczenie albo oświadczenie 
o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 2,

5) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej,

6) poświadczenie uczęszczania Ucznia do Szkoły.

2. W przypadku ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla Uczniów, 
których rodziny korzystają ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo 
oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.’’.

4. W przypadku ubiegania się o pokrycie całkowitych lub częściowych kosztów udziału: w zajęciach 
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu 
nauczania, lub w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie 
lub informacje o tych zajęciach edukacyjnych i o podmiocie prowadzącym zajęcia.

5. W przypadku ubiegania się o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – zasiłek szkolny, do 
wniosku należy dołączyć oryginalne dokumenty lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez 
instytucje lub osoby, które je sporządziły potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego.

§ 12. 1. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendium 
szkolnego przesyła się pocztą lub składa się bezpośrednio w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych 
w Mszczonowie, do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października 
danego roku szkolnego.

2. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym - zasiłku szkolnego przesyła 
się pocztą lub składa się bezpośrednio w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie, w terminie 
nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

3. Wnioski złożone po terminach określonych w ust. 1 i ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4, nie będą rozpatrywane.

4. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym - stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 13. 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa 
w § 6 ust. 1 pkt 1), realizowane będzie przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia 
edukacyjne lub realizowane będzie poprzez dofinansowanie zwrotu kosztów lub opłat związanych z pobieraniem 
nauki Ucznia pod warunkiem przedstawienia przez wnioskodawcę faktury lub rachunku wystawionego przez 
prowadzącego zajęcia.

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne przyznane w formie pomocy rzeczowej, 
o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 2), realizowane będzie poprzez zakup przedmiotów, które zostaną zgłoszone 
pisemnie przez wnioskodawcę i pozytywnie zaopiniowane przez wychowawcę. Zakupiona pomoc zostanie 
przekazana wnioskodawcy, za pokwitowaniem w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie.

3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa 
w § 6 ust. 1 pkt 3) realizowane będzie poprzez dofinansowanie zwrotu kosztów lub opłat związanych 
z pobieraniem nauki przez Ucznia.

Wypłata środków nastąpi w kasie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie po uprzednio 
zaakceptowanych wydatkach przekazanych i wystawionych na wnioskodawcę faktur, rachunków lub innych 
dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków dotyczących dofinansowanych kosztów zakupu 
lub opłat.
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4. Pomoc materialna o charakterze socjalnym – stypendium szkolne przyznane w formie świadczenia 
pieniężnego, o której mowa w §6 ust. 1 pkt 4), wypłacone zostanie w kasie Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych w Mszczonowie.

§ 14. 1. Zasiłek szkolny przyznany w formie świadczenia pieniężnego wypłacony zostanie w kasie Zespołu 
Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie lub przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek 
bankowy.

2. Zasiłek szkolny przyznany w formie pomocy rzeczowej realizowany będzie poprzez wydanie rzeczy 
wnioskodawcy, za pokwitowaniem w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie.

Rozdział 6.
Przepisy końcowe

§ 15. Prowadzenie postępowania w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej z urzędu 
uwarunkowane jest wyrażeniem zgody strony na jego kontynuację.

§ 16. 1. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę 
jego przyznania, a w szczególności:

1) Dochód na osobę w rodzinie przekroczy Kryterium dochodowe,

2) Uczeń przerwał naukę lub został skreślony z listy uczniów Szkoły,

3) Uczeń otrzymał inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, które łącznie ze 
stypendium szkolnym przekracza kwoty, o których mowa w § 4 ust. 3 regulaminu,

4) Uczeń zmienił miejsce zamieszkania i zamieszkał poza obszarem gminy Mszczonów.

2. Rodzice Ucznia otrzymującego stypendium, opiekunowie prawni, pełnoletni Uczeń lub dyrektor Szkoły do 
której uczęszcza Uczeń, są obowiązani w terminie 7 dni zawiadomić organ przyznający stypendium o wystąpieniu 
przyczyn wstrzymania lub cofnięcia stypendium, o czym mowa w ust. 1.

3. Decyzje w sprawie wstrzymania, cofnięcia stypendium lub zwrotu nienależnie pobranego stypendium bądź 
odstąpienia od żądania zwrotu, wydaje w imieniu Burmistrza, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych 
w Mszczonowie.

4. W przypadku niespełnienia warunków stanowiących podstawę wypłaty stypendiumw formie pokrycia 
kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1), w imieniu Burmistrza, 
dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mszczonowie wydaje decyzję o wygaśnięciu decyzji 
przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 
Ustawy, Ustawy o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
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