
Uchwała Nr XL/283/2009 

Rady Miejskiej Rydzyny 

z dnia 19 listopada 2009r. 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/185/05 Rady Miejskiej Rydzyny  

z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania 

pomocy materialnej dla uczniów. 

 

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

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 

oraz art. 90 f) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. 

Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Rydzyna uchwala, co 

następuje: 

 
§ 1. 

 
W Uchwale Nr XXV/185/05 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 11 kwietnia 2005r.  

(Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2005r. Nr 85, poz. 2436) w sprawie udzielania 

pomocy materialnej dla uczniów wprowadza się następujące zmiany w § 3: 

1. Uchyla się ust. 1,2 i 3 

2. Dodaje się ust. 1 w brzmieniu: 

„ 1. Wysokość stypendium wynosi: 

1) 100 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia  

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.  

Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992) jeŜeli miesięczna wysokość 

dochodu w rodzinie nie przekracza 33,00 % kwoty określonej  

w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) 

2) 90 % kwoty, o której mowa w pkt. 1, jeŜeli miesięczna wysokość 

dochodu w rodzinie mieści się w przedziale 33,1% do 66 % 

kwoty, o której mowa w pkt. 1 

3) 80 % kwoty, o której mowa w pkt. 1, jeŜeli miesięczna wysokość 

dochodu w rodzinie przekracza 66% kwoty, o której mowa  

w pkt. 1.” 

3. Ust. 4 otrzymuje oznaczenie „2”, natomiast dotychczasowe oznaczenie w tym 

ustępie „w ust. 4” otrzymuje oznaczenie „w ust. 1”.  



§ 2. 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do stypendiów 

przyznawanych w roku szkolnym 2009/2010 poczynając od 1 listopada 2009r. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z A S A D A N I E N I E 

 

do Uchwały Nr XL/283/2009 Rady Miejskiej Rydzyny 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/185/05 Rady Miejskiej 

Rydzyny z dnia 11 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia 

regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów. 

 

 

Wysokość stypendium szkolnego jest związana z wysokością zasiłku 

rodzinnego na dziecko powyŜej 5 roku do ukończenia 18 roku Ŝycia. Z dniem  

1 listopada 2009r. wysokość zasiłku dla tej grupy dzieci wzrosła z 64 zł do 91 zł.  

Z kolei wysokość stypendium szkolnego nie moŜe być mniejsza niŜ 80% i większa 

niŜ 200% zasiłku rodzinnego /aktualnie 91 zł/. W międzyczasie, górną granicę 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, uprawniającą do świadczeń z pomocy 

społecznej ustalono w kwocie 351 zł. Zmienność podstaw, z jednej strony, oraz 

wysokość nakładów na stypendia, z drugiej strony, skłaniają do parametrycznego 

określenia zasad określających uprawnienia do stypendium i zmniejszenia 

zróŜnicowania jego wysokości. Uzasadnia to takŜe niewysoki górny próg dochodu 

uprawniającego do zasiłku, a w konsekwencji do stypendium.  

Proponowane w przedstawionym projekcie rozwiązania zakładają wprowadzenie  

3 równych przedziałów dochodowych. W uproszczeniu, pierwszy do 33%, drugi 33,1 

do 66% i trzeci 66,1 do 100% maksymalnego dochodu uprawniającego do 

stypendium. Do tak ukształtowanych przedziałów proponuje się przypisanie 

degresywnych kwot stypendium. Dla przedziału pierwszego w wysokości 100% 

zasiłku rodzinnego stanowiącego kwotę bazową stypendium, dla przedziału drugiego 

i trzeciego odpowiednio 90 i 80%. 

Proponowane rozwiązanie będzie stosowane od listopada, natomiast za 

wrzesień i październik stypendia zostaną przyznane na dotychczasowych zasadach. 

 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej Rydzyny 

/-/ Stefan Szmania 


