
UCHWAŁA NR XXV/160/08 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych  na terenie miasta ChełmŜy.  

 
 
        Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 256,  poz. 2572, Nr 273,  poz. 2703 Nr i Nr 281,  poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 
141, Nr 94,  poz. 788, Nr 122,  poz. 1020, Nr 131,  poz. 1091,  Nr 167, poz. 1400 i  Nr 249,  
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,  poz. 1043, Nr 208,  poz. 1532  i Nr 227,  poz. 1658,  z  2007r. 
Nr 42,  poz. 273, Nr 80,  poz. 542, Nr 115,  poz. 791,  Nr 120,  poz. 818, Nr 180,  poz. 1280 i 
Nr 181,  poz.1292 oraz  z  2008 r. Nr 70,  poz. 416  i Nr 145,  poz. 917) uchwala się, co 
następuje: 

     

        § 1. W regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIII/190/05 Rady Miejskiej 

ChełmŜy z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta ChełmŜy 

(Dz.Urz. Woj.Kuj.Pom. Nr 83, poz. 1575 oraz z 2006 r. Nr 97, poz. 1512) w § 10 ust. 3  

wprowadza się następujące zmiany:  

 1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

     „1) do 29 grudnia - za okres od 1 września do 31 grudnia.”; 

2) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2) do 30 czerwca - za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.”. 

 

        § 2. Wykonanie  uchwały powierza  się Burmistrzowi  Miasta. 

 

        § 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

                                                                                                        Przewodniczący  
                                                                                                         Rady Miejskiej 

   

                                                                                                     Janusz  Kalinowski 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały nr XXV/160/08 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 30 grudnia 2008 r.  

w sprawie  zmiany regulaminu  udzielania pomocy materialnej o charakterze  socjalnym  

dla uczniów  zamieszkałych  na terenie gminy miasta ChełmŜa.  

 

 

 

       Rada Miejska ChełmŜy uchwałą nr XXIII/190/05 z dnia 23 czerwca 2005r. przyjęła 

regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie miasta ChełmŜy. 

       Rozdział 3 tego Regulaminu określa tryb i sposób  udzielania stypendium szkolnego. 

Zmiana dotyczy zapisu § 10 ust. 3 w powyŜszym Regulaminie. Dotychczasowy zapis  brzmi 

następująco: 

 „3. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach: 

1)  do 15 grudnia – za okres od 1 września do 31 grudnia; 

2)  do 15 czerwca – za okres  od 1 stycznia   do 30 czerwca.”.  

      Z uwagi na często występującą trudną sytuację finansową rodziny stypendysty, 

niejednokrotnie rodzic nie jest w  stanie  przedłoŜyć  w określonym  terminie  rachunku, aby 

otrzymać  zwrot kosztów  poniesionych z tytułu kształcenia swojego dziecka.  

      W związku z powyŜszym dokonano zmiany zapisu w Regulaminie, który  wydłuŜy  

termin  wypłaty  stypendium  w następujący sposób: 

„3. Stypendium szkolne  wypłacane jest w terminach: 

3)  do 29 grudnia – za okres od 1 września do 31 grudnia; 

4)  do 30 czerwca – za okres  od 1 stycznia   do 30 czerwca.”.  

 

 


