
UCHWAŁA NR XVIII/    /2012 
RADY MIEJSKIEJ 

z dnia 27 kwietnia 2012 roku 
 

zmieniająca Zarządzenie Komisarza Rządowego w sprawie Regulaminu udzielania 
uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, 
poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162 poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102,  poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i 
Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, 
poz.974 i Nr 173, poz.1218 ,z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r Nr 52 
poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 
oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777 , Nr 149, poz. 887 i Nr 217, 
poz. 1281 ) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września1991 r.o systemie oświaty ( Dz.U . z 2004 r. 
Nr 256, poz.2572,  z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 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 2007 r. 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, z 2008 r. Nr 70, 
poz.416, Nr 145, poz.917, Nr 216 poz.1370 i Nr 235, poz.1618, z 2009 r. Nr 6, poz.33 , Nr 31 
poz.206 ,Nr 56, poz. 458, Nr 157,poz.1241 i Nr 219, poz.1705, z 2010 r. Nr 44,poz.250 Nr 54 
poz.320, Nr 127, poz.857 i Nr 148, poz.991 oraz z 2011 r .Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz.654, Nr  
139, poz.814, Nr 149, poz.887 i Nr 205,poz 1206.)  
 

uchwala się, co następuje: 
 
      §1. W załączniku do Zarządzenia Nr 1/R/2005 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z 
dnia 23 sierpnia 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym ( Dz. Urz.Woj.Kuj.Pom. z 2005r. Nr 101, poz. 1787, z 2006 r. Nr 138, 
poz. 2091, z 2009 r. Nr 84, poz.1484) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 
,,2.Wysokość stypendium szkolnego wynosi: 
 
Lp. 
 
 

Miesięczny dochód na członka w rodzinie ucznia 
jako procent kwoty wskazanej w art.8 ust.1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej 

Wysokość stypendium jako 
%kwoty, o której mowa w 
art.6  

1. 0-50% włącznie 90% 
2. powyŜej 50%-do 80% włącznie 85% 
3. powyŜej 80%-do 100% włącznie 80% 
                                                                                                                                                         ,, 

 
     §2  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 
 
 
    §3 Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. 
 
 
                                                                                                                  Przewodnicząca Rady 
                                                                                                                          Maria Turska 



 
U z a s a d n i e n i e 

 
Gmina Miasta Lipna od kilku lat na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz 

Zarządzenia z dnia 23 sierpnia 2005 r w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym wypłaca stypendium szkolne dla uczniów z rodzin o niskim 
kryterium dochodowym. 
Do 2010 roku kwota wydatkowana na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej 
pochodziła w całości z dotacji celowej z budŜetu państwa. 
Zmieniające się przepisy prawa dotyczące zastosowania ustawy o finansach publicznych 
określającej ,Ŝe Gmina Miasta zobowiązana jest zapewnić 20% wkładu własnego na realizację 
zadań świadczeń pomocy materialnej dla uczniów spowodowały konieczność wprowadzenia 
zmian w załączniku do zarządzenia w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla 
uczniów, który to określa wysokość stypendium szkolnego. 
Wysokość stypendium uzaleŜniona jest od miesięcznego dochodu na członka rodziny i płacona 
jest w trzech progach dochodowych. Aby ubiegać się o stypendium szkolne dochód na jednego 
członka rodziny nie moŜe przekraczać 351 zł(określa to ustawa o pomocy społecznej) 
Wysokość stypendium określa zaś ustawa o systemie oświaty , według której stypendium nie 
moŜe być niŜsze niŜ 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 
2003 r. o świadczeniach rodzinnych( wynika z niej, Ŝe stypendium nie moŜe być niŜsze niŜ 
72,80 zł) 
W & 8 ust.2 do tej pory wysokość stypendium u rodzin, u których dochód na członka rodziny 
mieścił się  w przedziale od 280,80 zł do 351 zł wynosiła procentowo 190 % kwoty o której 
mowa  w wyŜej wspomnianej ustawie o świadczeniach rodzinnych co dawało do tej pory kwotę 
172,90 zł. Nowe brzmienie stanowi, Ŝe będzie to 80% co da kwotę 72,80 zł. 
Rodziny otrzymujące stypendium w II progu dochodowym tj. mające dochód w przedziale od 
175,50 zł do 280,80 zł według dotychczas obowiązującego zarządzenia otrzymywały 
stypendium w kwocie 177,45 zł co stanowiło 195% kwoty o której mowa w ustawie o 
świadczeniach rodzinnych, według nowego zarządzenia będzie to 85% co da kwotę 77,35 zł. 
Jeśli dochód na jednego członka rodziny nie przekraczał kwoty 175,50 zł wysokość stypendium 
według starego brzmienia stanowiła 200% kwoty o której mowa w art.6 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych co dawało kwotę 182 zł zaś obecnie kwota ta nie będzie przekraczała 90% wskazanej 
kwoty co da sumę 81,90 zł. 
Wypłacając stypendium szkolne w czerwcu obowiązują nas kwoty z poprzedniego Zarządzenia 
Komisarza. Szacunkowo kwota do wypłaty wyniesie 520,010,40 zł(za okres styczeń-czerwiec) 
zaś za okres wrzesień-grudzień według nowego zarządzenia kwota do wypłaty wyniesie 
szacunkowo 156,003,12 zł. 
Zapewnienie  wkładu własnego w wysokości 20% stanowi znaczne obciąŜenie budŜetu miasta 
Lipna w związku z powyŜszym wprowadzenie  wyŜej wspomnianej uchwały jest zasadne. 
 


