
Uchwała Nr XLJiV/66<t/06 

Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomoirskiego 

z d::ia J 3 m.a.:e 2(:()6 ;·. 

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, 

prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

Na podstawie art.18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) 

§ 1 

Ustala się zasady udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, 

prowadzonych przez powiaty (ziemskie i grodzkie) Województwa Kujawsko -

Pomorskiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

§3 

Traci moc uchwała nr 667/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 

lipca 200 I r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i 

techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

§4 

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 



UzasadDBienie 

Wzorem lat ubiegłych, w budżecie Samorządu Wojewód:i.J wa Kujav.,..;J,;:o Pomorskiego 

znajdują się środki finansowe na stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników, 

prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Z uwagi na wprowadzane zmiany w istniejących zasadach udzielania stypendiów, istnieje 

konieczność ujednolicenia zapisów ww. aktu prawnego. 

Proponuje się, aby w dotychczasowych zasadach udzielania stypendiów dla uczniów 

dziennych liceów i techników, prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko

Pomorskiego, przyjętych uchwałą Nr 667/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko

Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2001 r., dokonać zmiany w zapisie, aby uczeń nie był 

zobligowany do złożenia oświadczenia o nie pobieraniu stypendium z innych źródeł, 

potwierdzonego przez dyrektora szkoły. 

Podjęcie niniejszej uchwały stwarza możliwość pomocy materialnej uczniom - młodzieży 

dziennych liceów i techników, osiągającym dobre wyniki w nauce i znajdujących się w 

trudnej sytuacji finansowej, a otrzymującym stypendia z innych źródeł - w tym socjalne i 

za wyniki w nauce, również unijne. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 



2. Do wniosku o stypendium dołącza się następujące dokumenty: 

I) opinię właściwego ośrodka pomocy społecznej z opisem sytuacji materialnej 

rodziny i szacunkowym miesiQcznym dochodt::11 brutto na człon!:a rodziny, 

2) opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w przypadku uczniów klas 

drugich i wyższych, 

3) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia jeżel i ukończył 

18 lat, o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium z innych źródeł - potwierdzone 

przez dyrektora szkoły, 

4) oświadczen ie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia jeżeli ukończył 

18 lat o rezygnacji z otrzymywanego dotychczas stypendium w przypadku 

przyznania stypendium przez Zarząd Województwa. 

§6 

Starosta Powiatu (Prezydent Miasta) przesyła wnioski z ustaloną preferowaną kolejnością 

przyznawania stypendiów. 

§7 

Zarząd Województwa przyznaje uczniom stypendium w wysokości 300 złotych 

miesięcznie na okres od września do czerwca danego roku szkolnego w ramach środków 

finansowych ujętych w budżecie województwa. 

§8 

Po analizie dokumentów, o których mowa w§ 5, Zarząd przyznaje stypendium biorąc pod 

uwagę: 

1) średnią ocen ucznia uzyskaną w roku szkolnym - minimum 4,5 lub inne szczególne 

(udokumentowane) osiągnięcia, 

2) łączną liczbę członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym, w tym liczbę dzieci uczących się w wieku do 24 lat, 

3) łączny dochód brutto w rodzinie za ostatnie 3 miesiące, 

4) średni dochód brutto miesięczny na jednego członka rodziny, 

5) inne osiągnięcia ucznia, jak udział w konkursach i olimpiadach, 

6) czy osoby, które się o nie ubiegają otrzymują lub nie otrzymują stypendium z innych 

źródeł. 



§9 

O przyznanym stypendium, Zarząd Województwa zawiadamia Dyrektora szkoły, do której 

uczę.;zcza ucze11 oraz Starostę Powirtu (Prezydenta Miasta) jednostki samorz4.du 

terytorialnego będącego organem prowadzącym. 

§ li.O 

Stypendium wypłaca się w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego. 

§H 

Wypłaty stypendium dokonuje szkoła, do której uczęszcza uczeń. 

§ 12 

Środki finansowe na stypendia, Województwo przekazuje do jednostek samorządu 

terytorialnego, będących organami prowadzącymi szkoły, w których uczą się stypendyści. 

§ 13 

Ucze11 traci prawo do przyznanego stypendium w przypadku relegowania go ze szkoły lub 

w przypadku zmiany miejsca zamieszkania poza Województwo Kujawsko-Pomorskie. 

Stypendium nie wypłaca się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

zaistniały okoliczności utraty stypendium. 

§ 14 

Szczegółowe zasady przekazywania środków na wypłaty stypendiów zostaną określone w 

porozumieniach zawartych pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a 

jednostkami samorządu terytorialnego, będącymi organami prowadzącymi szkoły, 0 

których mowa w § 11. 

§ 15 

Wszystkie czynności organizacyjne związane z funkcjonowaniem niniejszych zasad -

wykonuje Departament Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 



UCHWAŁA Nr XXXVH/921/09 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJA WSKO-POMORSKlEGO 

z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

zmieniająca uchwalę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów techników, 
prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Na podstawie art. 18 pkt 19 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r., 
Nr 142, poz. 1590 ze zm. 1

), uchwala się, co następuje: 

§ I. W § 5 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr XLIV/664/06 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 
13 marca 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników, prowadzonych 
przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchyla się pkt 4. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 

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

Przewodniczący Sejmiku 
Krzysztof Sikora 

I.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 ( Nr 167, poz. 1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 221'. 
poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 11 11, Nr 216, poz. 1370 1 Nr 223, poz. 1458. 


