
 
UCHWAŁA NR XXIII/190/05 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 23 czerwca 2005 roku 

 

w sprawie  przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełmży. 

 

 
 
 

          Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  

z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz                                  

z  2005 r. Nr 17, poz. 141)  uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się  Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym   

dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełmży, stanowiący  załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/182/05 Rady Miejskiej w Chełmży z dnia 17 marca 

2005 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj.-

Pom. Nr 48, poz. 954). 

 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego . 

 

         Przewodniczący 
          Rady Miejskiej 
 
                  Krzysztof Zduński 
 



         Załącznik 
         do uchwały nr XXIII/190/05 
         Rady Miejskiej Chełmży  
         z dnia 23 czerwca 2005 r. 
  

Regulamin udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełmży 
  
 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 1. Regulamin określa: 
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego; 
2) formy stypendium szkolnego; 
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

 
       2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o : 

1) uczniu należy rozumieć dziecko realizujące obowiązek szkolny                                   
w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, 
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych; 

2) rodzicach należy rozumieć także prawnych opiekunów, opiekunów 
faktycznych; 

3) szkole należy rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o 
uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz 
publiczne kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków 
obcych i kolegium pracowników służb społecznych oraz ośrodki 
umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 
ustawy o systemie oświaty realizację odpowiednio obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki. 

 
§ 2.      Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia 
szkolne przyznawane są uczniom zamieszkałym na terenie miasta Chełmży. 
 
§ 3. Ilość przyznanych stypendiów szkolnych uzależniona jest od wysokości 
dotacji celowej przyznanej gminie miasto Chełmża z budżetu państwa. 
 
§ 4. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych 
nie wystarczy na przyznanie tego świadczenia wszystkim osobom, które złożyły 
wniosek, a spełniają kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania 
stypendium w wysokości określonej w § 6, stypendium będzie przyznawane w 
kwocie 44,80 zł, z zastrzeżeniem, że  w pierwszej kolejności świadczenie będzie 
przyznane uczniom pochodzącym z rodzin o najniższych dochodach. 



§ 5. Opinia dyrektora szkoły o nie realizowaniu  przez ucznia obowiązku 
szkolnego stanowi postawę do odmowy przyznania stypendium, a także jest 
przesłanką wstrzymującą jego wypłatę. 
 
 
 

Rozdział 2. Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego 
 

§ 6. 1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym 
uzależniona jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej stanowiącej 
określony w ust. 2 procent kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 
ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz 
okoliczności przewidzianych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 
       2. Ustala się następujące grupy dochodowe: 

1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do 50% (I grupa); 
2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 50%                        

i nieprzekraczający 80% (II grupa); 
3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 80%                        

i nieprzekraczający 100% (III grupa). 
      3. Stypendium w pełnej wysokości miesięcznie wynosi 200% zasiłku 
rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku 
życia, z zastrzeżeniem § 4 regulaminu. 
     4. Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej 
wynosi: 

1) do 100% przy I grupie; 
2) do 80% przy II grupie; 
3) do 60 % przy III grupie 

stypendium ustalonego w ust. 3, z zastrzeżeniem § 4 regulaminu. 
    5. Weryfikacja danych o sytuacji materialnej ucznia dokonywana jest we 
współpracy z Kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
§ 7. 1. Wysokość stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych niż 
miesięczne lub jednorazowo ustala się przy odpowiednim zastosowaniu § 6. 
       2. Wysokość stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie może w danym roku 
szkolnym przekroczyć 20 krotności, a w przypadku słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych 18 krotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 
 
§ 8. Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach 
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia 



realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału                   
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

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

3) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem  nauki poza miejscem 
zamieszkania, w tym między innymi pokrycie kosztów za przejazd, 
zakwaterowanie w bursie, akademiku, internacie; 

4) świadczenia pieniężnego , w przypadkach określonych w art. 90d.               
ust. 5 ustawy o systemie oświaty wypłacanego comiesięcznie                        
w okresie zajęć szkolnych. 

 
Rozdział 3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

 
§ 9. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miasta 
lub Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty w Chełmży. 
 
§ 10. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 8 pkt 1 jest 
realizowane poprzez zapłatę należności za udział ucznia w zajęciach 
edukacyjnych, przelewem na rachunek bankowy podmiotu organizującego 
zajęcia. 
        2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 8 pkt 2 i 3 
realizowane jest poprzez zwrot kosztów. 
        3. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach: 

1) do dnia 15 grudnia – za okres od 1 września do 31 grudnia;  
2) do dnia 15 czerwca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca. 

       4. Terminy wskazane w ust. 3 mogą ulec przesunięciu w przypadku 
nieotrzymania dotacji w terminie umożliwiającym ich dotrzymanie.  
       5. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie dłuższy niż na czas 
trwania zajęć w danym roku szkolnym. 
       6. W uzasadnionych przypadkach stypendium szkolne może być przyznane 
na okres krótszy. 
       7. Sposób i termin wypłaty stypendium szkolnego określa się                              
w decyzji Burmistrza. 
 

Rozdział 4. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 
 

§ 11. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza się 0,5% dotacji celowej 
otrzymanej przez miasto Chełmża w trybie art. 90r  ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty. 
 
§ 12. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku są                              
w szczególności: 

1) pożar; 



2) zalanie mieszkania; 
3) kradzież. 

 
§ 13. 1. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje się odpowiednio postanowienia 
rozdziału 3 niniejszego regulaminu. 
          2. Zasiłek szkolny przyznaje Burmistrz oceniając indywidualnie sytuację 
materialną ucznia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 
 
 
 
uchwały nr XXIII/190/05 Rady Miejskiej Chełm ży z dnia 23 czerwca 2005 

roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej                    

o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta 

Chełmży. 

 

 

 

 

W dniu 17 marca 2005 r. Rada Miejska Chełmży uchwałą                                         

nr XXI/182/05 przyjęła Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełmży. 

 W czasie obowiązywania Regulaminu zaszła potrzeba wprowadzenia 

szeregu zmian istotnych dla wnioskodawcy ubiegającego się o stypendium. 

  Istotnym zapisem w nowym Regulaminie jest to, że ilość 

przyznanych stypendiów będzie uzależniona od wysokości dotacji celowej 

przyznanej gminie miasto Chełmża z budżetu państwa.  

 Z uwagi na czytelność i przejrzystość proponuje się uchwalenie nowego 

Regulaminu. 

 

 
 
 
 


