
UCHWAŁA Nr V/28/07

RADY GMINY  RADOMIN 

z dnia  27 marca 2007 r.

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radomin

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005 r. Nr 17, 
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr. 249, 
poz. 2104, Dz.U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227 poz. 1658) uchwala 
się co następuje: 

§ 1.  W uchwale nr 114/XXV/05 Rady Gminy w Radominie z dnia 31 marca 2005 r. 
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych  na  terenie  gminy  Radomin  (Dz.  Urz.  Woj.  Kuj.-  Pom.  Nr  48,  poz.  470) 
zmienionej uchwałą Nr 135/XXXI/05 Rady Gminy w Radominie z dnia 29 listopada 2005 r. 
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Radomin (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 149, poz. 
2853) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5.1. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzależniona 
jest od zakwalifikowania ucznia do danej grupy dochodowej.

   2. Ustala się następujące grupy dochodowe :
1) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 150,00 zł. (I grupa),
2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia od 150,01 zł. i nie przekraczający 250,00 zł. 
(II grupa),
3) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia od 250,01 zł. i nie przekraczający kwoty, 
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 
U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz.2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, 
poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493 oraz z 2006 r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831 i Nr 251, poz. 1844) (III grupa).

  3. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego wynikająca z zakwalifikowania ucznia 
do grupy dochodowej wynosi:
1) przy I grupie- stypendium szkolne nie może być niższe niż100% 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 i Nr 222, poz. 1630),
2) przy II grupie- stypendium szkolne nie może być niższe niż 90% 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 i Nr 222, poz. 1630), 
3) przy III grupie- stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% 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 i Nr 222, poz. 1630). 

 4. Jeżeli po rozpatrzeniu złożonych wniosków okaże się, że kwota dotacji nie została 
rozdysponowana  w  całości,  wysokość  stypendiów,  o  których  mowa  w  ust.  3  może  być 
podwyższona:
1) przy I  grupie- stypendium szkolne nie może przekroczyć 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 i Nr 222, poz. 1630),  
2) przy II grupie- stypendium szkolne nie może przekroczyć 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 Nr 139, poz. 992 i Nr 222, poz. 1630),
3) przy III grupie- stypendium szkolne nie może przekroczyć 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 Nr 139, poz. 992 i Nr 222, poz. 1630).”

2) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. W przypadku, gdy kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów szkolnych nie wystarczy 
na przyznanie tego świadczenia wszystkim osobom, które złożyły wnioski i spełniają kryteria 
uprawniające  do  do  otrzymania  stypendium w wysokości,  o  której  mowa w  §  5  ust.  3, 
stypendium szkolne  będzie  przyznane  w kwocie  stanowiącej  80% 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 i Nr 222, poz. 1630) miesięcznie z zastrzeżeniem, że w pierwszej 
kolejności świadczenie będzie przyznawane uczniom lub słuchaczom pochodzącym z rodzin 
o najniższych dochodach.”

§  2. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy.

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


