
 

 

UCHWAŁA Nr LX/368/22 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża.  

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559), art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583) uchwala się, co następuje: 

 

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

uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża. Regulamin stanowi załącznik do 

uchwały. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

  § 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/290/05 Rady Gminy Chełmża z dnia 31 marca 

2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 55, 

poz. 1083 z późn.zm.). 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                załącznik 

          do uchwały Nr LX/368/22 

Rady Gminy Chełmża  

z dnia 29 kwietnia 2022 r. 

 

 

 

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża  

 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

zamieszkałym na terenie Gminy Chełmża dalej Regulamin, uczęszczającym do szkół 

wymienionych w art. 90b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określa: 

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego; 

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego; 

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; 

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego. 

 

§ 2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: 

1) stypendium szkolne; 

2) zasiłek szkolny.   

 

§ 3.1. Na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym przeznacza 

się dotację celową z budżetu państwa oraz wkład własny Gminy Chełmża.  

2. W ramach otrzymanej dotacji 99% kwoty przeznacza się na wypłatę stypendiów 

szkolnych, 1% kwoty przeznacza się na wypłatę zasiłków szkolnych. 

 

Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

§ 4. Podstawą ubiegania się o stypendium szkolne stanowi kwota dochodu na osobę w 

rodzinie nie większa od kwoty o której mowa w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty. 

 

§ 5. Wysokość stypendium szkolnego zależy od wysokości dochodu na jednego 

członka rodziny ucznia oraz okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o 

systemie oświaty i wynosi: 

1) od 100% do 200% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych – przy dochodzie wynoszącym na jednego członka 

rodziny do 250 zł; 

2) od 90% do 200% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych – przy dochodzie wynoszącym na jednego członka 

rodziny powyżej 250 zł do 400 zł; 

3) od 80% do 200% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 

2003 r. o świadczeniach rodzinnych – przy dochodzie wynoszącym na jednego członka 

rodziny powyżej 400 zł.  

 

Formy w jakich udziela się stypendium szkolne 

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielone 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: wyjazdy 



 

do kina, teatru, muzeum, zielone szkoły, wycieczki szkolne, naukę języków obcych, 

udział w zajęciach muzycznych, komputerowych, sportowych i innych rozwijających 

uzdolnienia ucznia; 

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

podręczników szkolnych, lektur, książek rozwijających zainteresowania ucznia, 

słowników, atlasów, encyklopedii, tablic matematycznych, fizycznych i astronomicznych, 

map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, 

edukacyjnych programów komputerowych, tornistra, plecaka szkolnego, torby szkolnej, 

worka na obuwie szkolne, obuwia sportowego na lekcje wychowania fizycznego, odzieży 

sportowej na zajęcia wychowania fizycznego (koszulki, spodenki, spodnie sportowe, dres, 

skarpetki), ubrania roboczego i wyposażenia wymaganego przez szkołę (np. fartuchy, 

rękawice ochronne, ubrania i narzędzi niezbędnych do nauki zawodu lub odbycia 

praktyk), stroju wizytowego z okazji oficjalnych świąt szkoły (np. garnitur, koszula, 

bluzka, spodnie, sukienka, spódnica), mundurka szkolnego, przyborów i materiałów do 

nauki zawodu, artykułów szkolnych (m. in. zeszyty, bloki, długopisy, piórniki i inne 

przybory szkolne), okularów korekcyjnych, urządzeń peryferyjnych do urządzeń 

komputerowych (drukarki, skanery, urządzenia wielofunkcyjne, mysz, klawiatura, 

monitor, głośniki, słuchawki, dysk zewnętrzny przenośny), materiałów eksploatacyjnych 

do urządzeń komputerowych (papier do drukarek, tusz, toner), opłat abonamentowych 

dostępu do internetu w okresie nie dłuższym niż wrzesień – czerwiec, urządzeń 

komputerowych (komputer stacjonarny, komputer przenośny, notebook, tablet), 

oprogramowania systemowego, nośników danych, kosztu naprawy urządzeń 

komputerowych, biurka lub stolika komputerowego, krzesła lub fotela do biurka/stolika 

komputerowego, lampki na biurko/stolik komputerowy, instrumentów muzycznych 

wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry, sprzętu sportowego związanego z 

uprawianą przez ucznia dyscypliną sportu, stroju kąpielowego, klapek, okularów 

pływackich, czepków i innych wydatków o charakterze edukacyjnym; 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza 

miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów 

w szczególności: koszty zakwaterowania, dojazdu, opłaty wymagane przez szkołę, w tym 

opłaty czesnego; 

4) świadczenia pieniężnego, w przypadkach określonych w art. 90d ust. 5 ustawy o systemie 

oświaty. 

 

Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego 

§ 7. Stypendium szkolne przyznaje lub odmawia jego przyznania Wójt Gminy 

Chełmża decyzją administracyjną. 

 

§ 8.1. Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek rodziców, opiekunów 

prawnych lub pełnoletniego ucznia, a także dyrektora szkoły i ośrodków o których mowa w 

art. 90 b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, do których uczęszcza uczeń. 

2. Stypendium szkolne może być przyznane z urzędu. 

 

§ 9.1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Zespole 

Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża w terminach określonych w art. 90n 

ust. 6 ustawy o systemie oświaty. 

2. Wniosek może być złożony po upływie terminów określonych w ust. 1, musi jednak 

zawierać uzasadnienie niezachowania powyższych terminów. W takim przypadku pomoc 

przyznaje się od miesiąca, w którym został złożony wniosek a jego wysokość będzie 

uzależniona od posiadanych środków przeznaczonych na pomoc materialną o charakterze 

socjalnym. 



 

 

§ 10. Stypendium szkolne przyznawane jest na okres nie krótszy niż miesiąc i nie 

dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów 

pracowników służb społecznych na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy. 

 

§ 11.1. Wydatki muszą dotyczyć roku szkolnego, na który przyznana jest pomoc. 

2. Refundacji poniesionych wydatków dokonuje się na podstawie przedłożonych 

faktur, rachunków, biletów lub innych dowodów wpłat wystawionych na nazwisko i imię 

rodzica ucznia lub nazwisko i imię ucznia, któremu przyznano stypendium. 

3.Stypendium przyznane na okres wrzesień-grudzień rozliczane jest w oparciu o 

oryginały dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na okres wrzesień-grudzień 

danego roku szkolnego. Do okresu uwzględniane będą również dowody poniesienia kosztów 

z miesiąca lipca i sierpnia roku kalendarzowego, w którym składany jest wniosek.  

4. Stypendium przyznawane na okres styczeń-czerwiec rozliczane jest na podstawie 

oryginałów dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku z okresu od stycznia do 

końca zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym. 

 

§ 12. Dokumenty upoważniające do zwrotu poniesionych kosztów potwierdzające 

poniesione wydatki należy dostarczyć do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 

Gminy Chełmża w terminach: 

1) do 10 grudnia za okres od 1 września do 31 grudnia; 

2) do 10 czerwca za okres od 1 stycznia do 30 czerwca. 

 

§ 13. Stypendium szkolne oraz refundacja poniesionych kosztów wypłacane są na 

konto bankowe wnioskodawcy w terminach: 

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

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

 

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego 

§ 14. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniom, słuchaczom znajdującym się 

przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 

 

§ 15.1. Wniosek o zasiłek szkolny można składać nie później niż w czasie 2 miesięcy 

od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.  

2. Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien do niego 

dołączyć zaświadczenia, oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie 

zdarzenia losowego oraz wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na 

pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia.  

 

§ 16. Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia 

losowego w ciągu roku szkolnego. 

 

§ 17. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w Zespole Ekonomiczno-

Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża. 

 

§ 18. Zasiłek szkolny przyznaje lub odmawia jego przyznania Wójt Gminy Chełmża 

decyzją administracyjną. 

 

§ 19.1. Wysokość zasiłku szkolnego ustala się indywidualnie, oceniając skutki 

zdarzenia losowego.  



 

2. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty określonej 

w art. 90e ust. 3 ustawy o systemie oświaty. 

 

§ 20. Zasiłek szkolny wypłacany jest na konto bankowe wnioskodawcy. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 21. W sprawach nieobjętych Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty.   

 

§ 22. Rodzice ucznia/słuchacza otrzymującego stypendium szkolne, pełnoletni 

uczeń/słuchacz, a także dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta 

Gminy Chełmża o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium 

szkolnego.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rada gminy 

uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy.  

W związku z tym, że regulamin obowiązujący na terenie Gminy Chełmża uchwalony 

został w 2005 roku i kilkakrotnie był zmieniany, wymagał dostosowania do zgodności z 

ustawą o systemie oświaty i do aktualnej sytuacji goeopolitycznej kraju (uchodźcy z Ukrainy 

uczący się w szkołach, którzy uzyskali prawo do świadczeń). W związku z powyższym 

uzasadnione jest podjęcie powyższej uchwały. 
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