
UCHWAŁA NR XX/168/20
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r., poz. 
1481 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/87/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 23 lipca 2019r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 4237 z dnia 
30 lipca 2019r.). 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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Załącznik do Uchwały Nr XX/168/20

Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 22 lipca 2020 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin określa sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy stypendium oraz tryb 
i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta 
i Gminy Radzyń Chełmiński znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o : 

1) rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych; 

2) rodzinie – należy przez to rozumieć - w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2019r., poz. 1507 z późn. zm.) osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące; 

3) uczniu – należy przez to rozumieć osobę wymienioną w art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r., poz. 1481 z późn. zm.); 

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r., poz. 
148 z późn. zm.); 

5) ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.); 

6) ustawie o świadczeniach rodzinnych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 28 listopada 2003r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.); 

7) wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot uprawiony do składania wniosku o przyznanie pomocy 
materialnej, o którym mowa art. 90n ust. 2 ustawy.

§ 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne) przysługuje uczniom, na 
zasadach określonych w tej ustawie. 

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej 
z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w wysokości określonej w niniejszym regulaminie, gdy w rodzinie tej 
występuje jedna lub więcej przesłanek określonych w art. 90d ust. 1 ustawy. 

2.  Uprawnienie ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę 
w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 
weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych 
oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające 
do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

§ 5. 1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać 200 % tej kwoty. 

2. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń, ustala się wysokość stypendium 
szkolnego miesięcznie: 

1) od 101% do 200 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych dla dochodu 
wynoszącego do 65% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej; 
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2) od 80% do 100 % kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych dla dochodu 
wynoszącego powyżej 65% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

§ 6. Ustalając wysokość stypendium rozpatruje się indywidualnie sytuację w rodzinie uwzględniając 
dodatkowo następujące okoliczności dotyczące tej rodziny: 

1) bezrobocie; 

2) niepełnosprawność; 

3) ciężka lub długotrwała choroba; 

4) wielodzietność; 

5) brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych; 

6) alkoholizm; 

7) narkomania; 

8) rodzina niepełna; 

9) wystąpienie zdarzenia losowego.

Rozdział 3.
Formy stypendium szkolnego

§ 7. 1. Stypendium szkolne może być udzielone w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, dotyczących: 

a) pokrycia kosztów podręczników, materiałów edukacyjnych (ćwiczeń), lektur szkolnych, encyklopedii, 
słowników i innych pomocy edukacyjnych; 

b) pokrycia kosztów przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju i obuwia na zajęcia wychowania 
fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę; 

c) pokrycia kosztów opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych; 

d) pokrycia kosztów opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub 
innych imprezach edukacyjnych organizowanych przez szkołę; 

e) pokrycia kosztów komputerów, tabletów, laptopów, programów komputerowych, drukarek, urządzeń 
wielofunkcyjnych, klawiatury, myszki, skanera, tuszu do drukarek, tonera służących uczniom do celów 
edukacyjnych; 

f) pokrycia kosztów zakupu dzieży i obuwia galowego, wymaganej odzieży roboczej na praktyki, tj. odzieży 
ochronnej roboczej, fartucha, rękawic ochronnych, butów roboczych, materiałów, przyborów, produktów, 
składników, narzędzi i przyrządów; 

g) pokrycia kosztów zakupu biurka, krzesła, lampki na biurko; 

h) pokrycia kosztów abonamentu internetowego za okres od września do czerwca danego roku szkolnego.

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym zakupu podręczników, lektur szkolnych, materiałów 
edukacyjnych (ćwiczeń), encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy niezbędnych 
do procesu edukacyjnego oraz przyborów szkolnych. 

3) Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów 
pracowników służb społecznych także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych 
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym opłat za internat lub bursę oraz opłat za przejazdy 
z miejsca zamieszkania do szkoły lub kolegium i z powrotem. 

4) Stypendium szkolne może być także udzielane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych 
w art. 90 d ust. 5 ustawy.

§ 8. 1. Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i 3 Regulaminu będzie 
przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowe lub całkowite pokrycie 
poniesionych i udokumentowanych kosztów, przelewem na konto wskazane przez wnioskodawcę lub w formie 
gotówkowej w banku obsługującym budżet Gminy Radzyń Chełmiński. 
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2.  Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, będzie realizowane 
przez zakup i przekazanie (rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom), w gmachu budynku urzędu 
w Radzyniu Chełmińskim, za pokwitowaniem, przedmiotów pomocy rzeczowej. 

3.  W przypadku niedostarczenia dokumentów stanowiących podstawę wypłaty stypendium w formie pokrycia 
kosztów, o których mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wydaje decyzję 
o wygaśnięciu decyzji przyznającej stypendium, w trybie art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 9. Wniosek o stypendium szkolne składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim 
w terminach określonych w art. 90n ust. 6 ustawy. 

§ 10. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia 
o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego 
złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na 
tytuł i źródło ich uzyskania. 

2.  Do obliczenia dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającego do ubiegania się o stypendium szkolne stosuje 
się zasady określone w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

§ 11. 1. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia prawa do stypendium Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń 
Chełmiński w drodze decyzji administracyjnych. 

2.  Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wydaje też decyzje administracyjne w innych sprawach 
dotyczących pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, wynikające z przepisów ustawy o systemie 
oświaty.

Rozdział 5.
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 12. 1. O zasiłek szkolny może ubiegać się uczeń spełniający łącznie poniższe warunki: 

1) mieszka na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 

2) znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Przez zdarzenie losowe rozumieć należy: 

1) powódź, pożar lub zalanie mieszkania, 

2) nagłą, ciężką chorobę w rodzinie ucznia, 

3) śmierć członka rodziny, 

4) wypadek powodujący uszczerbek na zdrowiu członka rodziny, 

5) kradzież w mieszkaniu/ domu ucznia, 

6) inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

§ 13. 1. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek: 

1) rodziców (opiekunów prawnych) albo pełnoletniego ucznia; 

2) odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa 
w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy.

2.  Zasiłek może być również przyznany z urzędu. 

3.  Wniosek o zasiłek szkolny składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim w terminie 
określonym w art. 90e ust. 4 ustawy. 

4.  Zasiłek szkolny przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego w drodze decyzji 
administracyjnej oceniając indywidualną sytuację ucznia. 

5.  Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.
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Uzasadnienie
Uchwałę Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński 
podejmuje się w związku z koniecznością dostosowania obowiązującej uchwały do aktualnego prawa. 
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