
Obwieszczenie
Rady Miejskiej Kalisza

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXV/324/2012
Rady Miejskiej Kalisza w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta 
Kalisza.

 
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 296, zm.
poz. 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 
uchwały Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w 
sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. 
Wielkopolskiego poz. 3343) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XXVIII/366/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 

2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 5256),

2) uchwałą Nr XVIII/209/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 218),

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nie 
obejmuje 
1) § 1, § 2 i § 3 uchwały Nr XXVIII/366/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 

października 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 
5256), które stanowią: 
„W Regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr XXV/324/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 
roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza 
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 3343 ) wprowadza się następującą zmianę:
§ 8 ust. 1otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:
a) jeżeli dochód nie przekracza 151,99 zł miesięcznie na osobę w rodzinie, 
stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej do 200 % kwoty, o
której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
b)jeżeli dochód wynosi od 152,00 do 303,99 zł miesięcznie na osobę w rodzinie,
stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej do 160 %
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),



c) jeżeli dochód wynosi od 304,00 do 456,00 zł miesięcznie na osobę w 
rodzinie, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej do 120 %
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),”
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.” 

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.” 
2) § 2 i § 3 uchwały Nr XVIII/209/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 

2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 218 ), 
które stanowią: 
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.” 

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.” 

    Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza

 /.../
    Andrzej Plichta 



Załącznik do obwieszczenia 
Rady Miejskiej Kalisza 

z dnia  29 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXV/324/2012
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza.

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z 8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )1 i art. 90 f ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)2

uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza”, stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVIII/480/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2005 
roku w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
Nr 67, poz. 2023 z późn. zm. ).

§ 4.

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

1 Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianą poz. 1579 
2 Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały  
ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 827, Dz. U. z 2014 r. poz 7, poz. 1198, Dz. U z 2015 r. poz 357 poz. 
1045, poz. 1418, poz. 1629, poz. 1640, Dz. U. z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668, poz. 1010. 



        Załącznik 
                    do uchwały XXV/324/2012
                    Rady Miejskiej Kalisza
                    z dnia 28 czerwca 2012 r.

REGULAMIN
przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych

na terenie miasta Kalisza
 

§ 1.

Ilekroć w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza, jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę publiczną i niepubliczną o uprawnieniach szkoły 

publicznej dla młodzieży i dla dorosłych, szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień 
szkoły publicznej dla młodzieży i dorosłych, publiczne kolegium nauczycielskie, 
nauczycielskie kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, 
niepubliczne kolegium nauczycielskie i nauczycielskie kolegium języków obcych, 
publiczny i niepubliczny ośrodek umożliwiający dzieciom i młodzieży upośledzonym 
umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze
sprężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i 
obowiązku nauki, oraz szkołę niepubliczną nieposiadającą uprawnień szkoły publicznej 
dla młodzieży i dla dorosłych, a także niepubliczne  kolegia nauczycielskie i 
nauczycielskie kolegia języków obcych,

2) uczniu – należy przez to rozumieć odpowiednio ucznia, wychowanka, słuchacza  szkoły, o
której mowa w pkt 1, do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki lub ukończenia 
kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia, zamieszkałego na terenie miasta 
Kalisza,

3) rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione 
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,

4) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć dochód rodziny podzielony 
przez liczbę osób w rodzinie,

5) kryterium dochodowe na osobę w rodzinie – kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z 
późn. zm.)3.

6) dochód – sumę wszystkich miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego 
miesiąc złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek 
został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia 

     12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

§ 2.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym jest przyznawana na podstawie decyzji 
administracyjnej. Warunkiem ubiegania się o uzyskanie pomocy jest złożenie wniosku o 

3 Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 930 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w 
Dz. U. poz. 753, poz. 1310, poz. 1359, poz. 1583



przyznanie pomocy materialnej, którego wzór określi Prezydent Miasta Kalisza 
zarządzeniem.4

§ 3. 

Obsługę programu pomocy materialnej dla uczniów powierza się szkołom prowadzonym 
przez Miasto Kalisz oraz Wydziałowi Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

§ 4.

1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwany dalej 
wnioskiem, składa się w szkole do której uczeń uczęszcza, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uczeń uczęszczający do szkoły poza Miastem Kalisz lub szkoły niepublicznej, mającej 
siedzibę na terenie Miasta Kalisza, składa wniosek o którym mowa w § 4 ust 1. w 
Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

§ 5.

Uczniowi może być udzielona pomoc materialna o charakterze socjalnym, jako:  
1) stypendium szkolne,
2) zasiłek szkolny.

§ 6.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej 
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub 
narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

§ 7.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:

1) 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) związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w przypadku uczniów  
szkół ponadgimnazjalnych i publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich 
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu 
podręczników.

3. Świadczenia pieniężnego, na zasadach określonych w art. 90 d ust 5 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm).

4 W brzmieniu ustalonym przez § 1uchwały Nr XVIII/209/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 
r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 poz. 
218 ) która weszła w życie z dniem 22 stycznia 2016 r.



§ 8.

1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób:5

a) jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza 33 % kwoty 
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 90d ust 7 ustawy o systemie oświaty, 
zaokrąglonego do pełnych złotych, stypendium szkolne ustala się w wysokości 
miesięcznej do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),6

b) jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie zawiera się między 33 % 
kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 90d ust 7 ustawy o systemie 
oświaty, zaokrąglonego do pełnych złotych powiększonego o 0,01 zł, a 67 % kwoty 
kryterium dochodowego zaokrąglonego do pełnych złotych, stypendium szkolne 
ustala się w wysokości miesięcznej do 160 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 
2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 114 z późn. zm.),

c) jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie zawiera się między 67 % 
kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 90d ust 7 ustawy o systemie 
oświaty, zaokrąglonego do pełnych złotych powiększonego o 0,01 zł, a kwotą 100% 
kryterium dochodowego, stypendium szkolne ustala się w wysokości miesięcznej do 
120 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm),

Zaokrągleń dokonuje się zgodnie z zasadą matematyczną.
2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 

10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów 
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników 
służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym
roku szkolnym.

§ 9.

1. W przypadku wyboru stypendium w formie całkowitego lub częściowego pokrycia 
kosztów, wymienionych w § 7 ust 1 uczeń wskazuje rodzaj kosztów, o których pokrycie 
występuje za dany okres oraz numer rachunku bankowego, na który należy dokonać 
wpłaty oraz dołącza dokumenty potwierdzające poniesione koszty. Dokumenty te są 
składane najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu udzielenia pomocy materialnej, 
określonego w decyzji o przyznaniu stypendium.

2. W przypadku wyboru stypendium w formie pomocy rzeczowej uczeń składa 
zapotrzebowanie najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu udzielenia pomocy 
materialnej, określonego w decyzji o przyznaniu stypendium.

§ 10.

5 W brzmieniu ustalonym przez § 1uchwały Nr XVIII/209/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 
r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 poz. 
218 ) która weszła w życie z dniem 22 stycznia 2016 r.
6 Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w
Dz. U. z 2014 poz. 1198, Dz. U. z 2015 r. poz. 1238, Dz. U. z 2016 r. poz. 1579,



1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku 
szkolnego, a w przypadku uczniów kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów 
języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych -  do dnia 15 października 
danego roku szkolnego z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być 
złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) składając wniosek należy przedstawić dokumenty 
zaświadczające o wielkości dochodu osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc 
złożenia wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został 
złożony. 

§ 11.

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej 
sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

2. Wniosek ucznia o przyznanie zasiłku szkolnego składany w trybie § 4 ust. 1 przekazany 
zostaje do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

3. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego ucznia szkoły niepublicznej mającej siedzibę na 
terenie Miasta Kalisza lub szkoły, mającej siedzibę poza Miastem Kalisz o przyznanie 
zasiłku szkolnego składany jest w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

§ 12.

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).



Załącznik do Regulaminu 
przyznawania pomocy 
materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie miasta 
Kalisza 
uchwała Rady Miejskiej Kalisza

              nr XXV/324/2012                        
                                                                                               z dnia 28 czerwca 2012 roku7

7 Uchylony przez § 1uchwały Nr XVIII/209/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 poz. 218 ) która weszła w życie
z dniem 22 stycznia 2016 r.
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