
UCHWAŁA NR XXX/252/06 

RADY  MIEJSKIEJ  CHEŁM ŻY 

z  dnia  13 czerwca 2006 r. 

 

 

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełmży. 

 

       Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 

r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz.141, Nr 122, 

poz.1020, Nr 131, poz.1091 i Nr 94, poz. 788 oraz z 2006r.  Nr 249, poz. 2104) uchwala się, 

co następuje: 

 

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

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

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełmży 

(Dz.U. Woj.Kuj.Pom. Nr 83, poz. 1575),  w § 6 dodaje się ustęp 4a w brzmieniu : 

              „ 4a. Jeśli po rozpatrzeniu złożonych wniosków okaże się, że kwota dotacji nie 

zostanie rozdysponowana w całości, wysokość stypendiów, o których mowa w ust.4 może 

być podwyższona do 100% . „ 

      §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

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

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej 

 

Krzysztof Zduński 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

      

do uchwały nr  XXX/252/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 13 czerwca 2006r. w sprawie 

zmiany regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie miasta Chełmży. 

 

 

 Zgodnie z art. 90f ustawy  z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 

Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełmży. 

 

 Przyjęty uchwałą nr XXIII/190/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 

roku Regulamin pomocy materialnej dla uczniów z terenu miasta Chełmży uzależnia 

wysokość miesięcznego stypendium szkolnego od zakwalifikowania ucznia  do określonej 

grupy dochodowej. 

Środki na stypendia szkolne gmina otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 

 Jeśli po rozpatrzeniu wniosków, okaże się, że dotacja w pełnej wysokości nie zostanie 

rozdysponowana, wówczas wysokość stypendium może być podwyższona do kwoty 112 zł 

miesięcznie, tj 100% stypendium określonego w w/w ustawie. 

Dotychczasowy zapis Regulaminu nie pozwalał na takie działania, wobec powyższego  

proponowana zmiana jest zasadna.   


