
RADA GMINY
Fredropol UCHWALA NR XXXII/256/2012

RADY GMINY FREDROPOL

z dnia 25 wrzesnia 2012 roku

zmieniajaca uchwale w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych na terenie Gminy Fredropol

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym

(Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 901 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r.

o !'ystemie oswiaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Fredropol uchwala,

co nastepuje:

§ 1
W uchwale Nr XV /II 0/20 II Rady Gminy Fredropol z dnia 27 wrzesnia 20 II r. w sprawie

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkalych na

terenie Gminy Fredropol wprowadza sie nastepujace zmiany:

W rozdziale 2 § 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Ustala sie przedzialy wysokosci stypendium wedlug ponizszej tabeli:

Dochód na osobe w rodzinie Miesieczna wysokosc stypendium szkolnego
(w%*)

(w % ** )
0% - 40%

90% - 200%

Powyzej

40% - 70% 85% - 170%

Powyzej

70% - 100% 80% - 140%

- * - stanowi % kwoty, o której mowa wart. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

o pomocy spolecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z pózno zm.)
- ** - stanowi % kwoty zasilku rodzinnego, o której mowa wart. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia

28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych ( Dz. U. nr 228, poz. 2255 z pÓZnozm.)

1. Wysokosc stypendium ustala sie na dany okres w zaleznosci od:

a) wysokosci otrzymanej dotacji celowej z budzetu panstwa,

b) liczby zlozonych wniosków,

c) sytuacji materialnej uprawnionych uczniów, przy jednoczesnym zaistnieniu co najmniej

jednej z okolicznosci wymienionej wart. 90d ust. l ustawy o systemie oswiaty.

§2

Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol.

§3

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzedowym

Województwa Podkarpackiego z moca obowiazywania od dnia 1 wrzesnia 2012 r.
PRZEWODNICZACY

Rady Gminy
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