
UCHWAŁA NR 296/XXXV/2022 
RADY MIEJSKIEJ W KALETACH 

z dnia 19 maja 2022 r. 

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

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) i art.90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915) 

Rada Miejska w Kaletach 
uchwala: 

§ 1. § 6 załącznika do uchwały Nr 225/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 31 sierpnia 2017 roku 
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Kalety otrzymuje brzmienie: "Wysokość stypendium szkolnego jest 
uzależniona od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia oraz od posiadanych przez Gminę Kalety 
w budżecie środków finansowych na ten cel i może wynosić": 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku 
(w zł) 

Wysokość stypendium szkolnego ustalona na 
podstawie art. 90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty 

 od 0,00 do 350,00   140%-160% 
 powyżej 350,00 do 500,00 110%-130% 

 powyżej 500,00 do kwoty, o której mowa w art.8 
ust.1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej 

 
80%-100% 

§ 2. Traci moc  uchwała Nr 289/XXXIV/2022 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 marca 2022 r. 
zmieniająca uchwałę Nr 225/XXX/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z 31 sierpnia 2017 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Kalety. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Kaletach 

 
 

Janina Perz 
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