
Uchwała nr LXV/1563/06 
Rady Miasta Katowice 
 
z dnia 28 września 2006r. 
 

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

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f i art. 90r  ust. 4 ustawy z dnia 
7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. ) - 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie miasta Katowice, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 
XL/835/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie  regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie miasta Katowice zmienionej uchwałą Nr XLII/882/05 Rady Miasta Katowice 
z dnia 27 czerwca 2005 roku  wprowadzić następujące zmiany: 

 
1) w § 1 po pkt 9 dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu: 
„10) rodzinie – rozumie się przez to osoby spokrewnione lub niespokrewnione, 

pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące,” 
 
„11) zamieszkaniu – rozumie się przez to miejscowość zamieszkania osoby fizycznej, 

w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.” 
 

2) w  § 7 ust. 1  otrzymuje brzmienie:  
„1. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie : 

1)  stypendium szkolnego składają: 
a)  w szkole – uczniowie szkół dla których organem prowadzącym jest miasto 
Katowice w terminie  do 15 września danego roku szkolnego, 
b)  w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 13 – uczniowie 
uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym nie jest miasto 
Katowice, w terminie do 15 września danego roku szkolnego, 
c)  w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Katowice, ul. Rynek 13 – słuchacze 
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów 
pracowników służb społecznych, w terminie do 15 października danego roku 
szkolnego; 

2) zasiłku szkolnego składa się w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Katowice, 
ul. Rynek13 w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia 
losowego.” 

3)  w § 7 ust. 2  otrzymuje brzmienie: 
,,2. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej mogą być składane po 15 września 

w następujących przypadkach: 
1) pogorszenie się sytuacji materialnej wnioskodawcy tj. utrata dochodów, 
2) jeżeli nie złożenie wniosku w wymaganym terminie nastąpiło z powodu 

wystąpienia przeszkody nie do pokonania, leżącej po stronie wnioskodawcy. 
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4)  w  § 9 ust. 2  otrzymuje brzmienie: 
,,2. Stypendium szkolne przyznane uczniom szkół, dla których organem prowadzącym nie 

jest miasto Katowice, realizowane jest jako zwrot uprzednio poniesionych 
wydatków, po przedstawieniu stosownych rachunków wystawionych na imię 
i nazwisko wnioskodawcy wraz z dokładnym adresem, opisanych i potwierdzonych 
pod względem merytorycznym przez Dyrektora Szkoły (wraz z imienną pieczątką) 
oraz pieczęcią Szkoły w formie wypłaty gotówkowej z kasy ZOJO lub przelewem 
na rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy rodziców ucznia lub pełnoletniego 
ucznia.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§ 3.  Uchylić uchwałę Nr LXIII/1485/06 Rady Miasta Katowic z dnia 31 lipca 2006 r.          

zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Katowice  

 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
        Województwa Śląskiego. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
 
 
 
 


