
UCHWAŁA NR XIV/218/2019  
RADY MIASTA KALISZA  
z dnia 26 września 2019 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana 
Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 
 

W Regulaminie przyznawania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla 
uczniów, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXVIII/611/2005 Rady Miejskiej Kalisza z 
dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana 
Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp Nr 197, poz. 5462 z późn. zm. ), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) szkole - rozumie się przez to szkołę publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły 
publicznej, kształcąca na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym mającą siedzibę i 
prowadząca działalność na terenie miasta Kalisza, z wyłączeniem szkół dla dorosłych i 
szkół policealnych,” 

2) w § 1 pkt 2 po słowie Kalisza skreśla się przecinek i dodaje „lub legitymującego się 
Kaliską Kartą Mieszkańca,”, 

3) § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) dochodzie na członka rodziny - rozumie się przez to sumę miesięcznych przychodów z 
miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w 
którym wniosek został złożony. Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,” 

4) w § 1 pkt 4 liczbę „1000,00” zastępuję się liczbą „1800,00”, 
5) § 2 ust 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Stypendium może otrzymać: 
1)uczeń klasy 4-8 szkoły podstawowej 
2)uczeń szkoły ponadpodstawowej.” 

6) w § 2 ust 8 pkt 2 skreśla się wyrazy „oraz klas gimnazjalnych” 
7) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. 
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria: 
1) średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się 

wniosek: 
a) uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych - minimum 5.40, 
b) uczniowie klas 7-8 oraz szkół podstawowych – minimum 5.20, 
c) uczniowie szkół ponadpodstawowych – minimum 5.00. 

2) próg dochodowy, 
3) dodatkowe osiągniecia w nauce lub aktywna postawa społeczna potwierdzona przez 

szkołę opiniami lub dokumentami,” 
8)  § 5 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. 
W skład Kapituły wchodzi: 



   - trzech Radnych Rady Miasta Kalisza, 
   - dwóch Radnych Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza, 
   - trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta Kalisza, w tym Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu  
Miasta Kalisza, 
- przedstawiciel Kurii Diecezjalnej.” 

 
9)  § 5 ust 5 otrzymuje brzmienie: 

  „ 5. 
 Obsługę Kapituły zapewnia Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza.” 

10)  § 6 ust 4 pkt 1 lit a otrzymuje brzmienie: 
„a) bez zachowania trybu, o którym mowa w §4 rozpatrywać wnioski złożone przez 
Przewodniczącego Rady Miasta Kalisza i Prezydenta Miasta Kalisza, dotyczące uczniów 
spełniających kryterium, o którym mowa w §3 pkt 3,” 

11)  w § 7 ust 5 słowa „Miejskiego w Kaliszu” zastępuje się słowami „Miasta Kalisza” 
12)  Załącznik Nr 1 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały  
13) Załącznik Nr 2 do Regulaminu otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwały 
 

§ 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 
 
 

           Przewodniczący 
      Rady Miasta Kalisza 

        /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
do UCHWAŁY NR XIV/218/2019 

RADY MIASTA KALISZA  
z dnia 26 września 2019 r. 

 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana 
Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. 
 
 

W dniu 24 listopada 2005 roku Rada Miejska Kalisza w celu uhonorowania wielkiego 
Polaka i przyjaciela wszystkich ludzi podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta 
Kalisza im. Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania 
stypendiów.  

Po 14 latach funkcjonowania stypendium, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki 
społeczno – ekonomiczne, należy dokonać zmian w obowiązującym regulaminie. W szczególności 
dotyczą one podwyższenia progów wyników nauczania w poszczególnych grupach uczniów, 
podwyższenia progu dochodowego oraz uwzględnienia w kryterium zamieszkiwania faktu 
posiadania przez ucznia Karty Mieszkańca.  

 
W związku z powyższym przyjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione. 

 
 

      Prezydent 
 Miasta Kalisza 
         /…/ 

Krystian Kinastowski 
 



 

 
        Załącznik Nr 1  

                             do uchwały Nr XIV/218/2019   
                                                  Rady Miasta Kalisza 
                             z dnia 26 września 2019 r. 
 
 
 
…………………………………………………………. 
(Imię i Nazwisko wnioskodawcy) 
 
…………………………………………………………. 
(Adres zamieszkania wnioskodawcy) 
 
…………………………………………………………. 
(Adres zameldowania wnioskodawcy) 
 
…………………………………………………………. 
(Nr telefonu do kontaktu) 
 

Wniosek 

o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II 
na semestr ....... roku szkolnego ..................../................... 

 
 

 
Imię ucznia 
 
Nazwisko ucznia 
 
..................................................................................................................................................................... 
( adres zamieszkania ucznia) 
 
..................................................................................................................................................................... 
( adres zameldowania ucznia) 
 
..................................................................................................................................................................... 
( nazwa szkoły ) 
 
..................................  PESEL 
( klasa ) 
 

 
Zwracam się z prośbą o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla wyżej wymienionego ucznia. 
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

 
Kalisz, dn. …………………   …………………………………………………………..… 
        (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
 
Wypełnia Szkoła                                                                                                                                                                          . 
 
 
Data wpływu wniosku do szkoły…………………………………. 

 
Średnia ocen uzyskana przez ucznia w poprzednim semestrze: 
 

 

 
 

       ……………………………….…...……………. 
         (Dyrektor Szkoły) 

                    

  
                    

  

           

  

 ,   

  

Załącznik Nr 1 
do Regulaminu 



 

 
Uzasadnienie wniosku: (opis postawy społecznej, zaangażowania w życie szkoły, osiągnięć naukowych, sportowych, 

artystycznych lub innych wskazujących na postawę ucznia godną uzyskania Stypendium) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
….………...……………………………………….…….……..... 

        (data i podpis wnioskodawcy) 
Potwierdzam informacje zawarte w uzasadnieniu. 
 
      …………………………………………………………….. 
         (data i podpis wychowawcy klasy) 
 
 
 
Rada Pedagogiczna pozytywnie /* negatywnie/* opiniuje wniosek dla…………………………………………. 
 

 
.............................................................................................. 

( data i podpis przewodniczącego Rady) 
 
 
Rady Rodziców pozytywnie/* negatywnie/* opiniuje wniosek dla……………………………………………… 
 
 

.............................................................................................. 
( data i podpis ) 

 
 
 
 

 
 

     Przewodniczący 
            Rady Miasta Kalisza 

 /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 

 

/* niepotrzebne skreślić 



 

          Załącznik Nr 2  
                           do uchwały Nr XIV/218/2019
                             Rady Miasta Kalisza 
                         z dnia 26 września 2019 r. 
 

 
 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna ucznia wskazanego we wniosku 

 
Oświadczenie o dochodach* rodziny**   
Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób:  

Lp. 
Imię i nazwisko członka 

rodziny 
Data 

urodzenia 

Stopień 
pokrewień-

stwa do 
ucznia 

Miejsce pracy/nauki Źródło dochodu 
Wysokość 

dochodu netto w 
zł 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Łączny dochód netto rodziny  

 
miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny wynosi ……………… zł  
(słownie:.......................................................................................................................................... zł). 
 
Jednocześnie oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych ucznia (w przypadku 
gdy uczeń jest niepełnoletni) dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem, przyznaniem i wypłacaniem stypendium oraz na ogłoszenie 
danych osobowych ucznia w przypadku otrzymania stypendium. 
 
Zobowiązuję się do niezwłocznego przedłożenia na każde wezwanie dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniu 
celem weryfikacji. 
 
Wiadomym mi jest, że jeżeli w wyniku sprawdzenia, dane podane w oświadczeniu okażą się nieprawdziwe lub niepełne, uczeń utraci 
prawo do stypendium. 
 
Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikaj ącej z treści art. 233 § 1 kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w oświadczeniu 
 
 
...................................    ……………….……………………………………… 
  ( data )         ( czytelny podpis ) 
 
* Dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: 

„Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku 

utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa 

nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 
1)miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; 
2)składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; 
3)kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.” 

** zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Rodzina oznacza: „ osoby spokrewnione lub niespokrewnione 
pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.” 
 

Załącznik Nr 2  
do Regulaminu 



 

 Przewodniczący 
        Rady Miasta Kalisza 

          /…/ 
dr inż. Janusz Pęcherz 


