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UCHWAŁA NR XLV/350/2013
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 30 września 2013r.
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/225/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 września 2012r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Deszczno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Deszczno uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały Nr XXIX/225/2012 Rady Gminy Deszczno z dnia 28 września 2012r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Deszczno, w taki sposób, że:
1. Paragraf 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego stosuje się
następujące zasady:

Grupa
Miesięczny dochód na osobę w rodzinie
dochodowa
I
Do 85% kwoty o której mowa w art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz. 182 ze zm.)
II
Od 85% do 100% kwoty o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2013r. poz. 182 ze zm.)

Maksymalna miesięczna wysokość stypendium
szkolnego
Do 200% kwoty, o której mowa w ust. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 139 poz. 992 ze zm.)
Do 180% kwoty, o której mowa w ust. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 139 poz. 992 ze zm.)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązywania od 1 września 2013r.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Koper

