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Poz. 2142
UCHWAŁA NR XL/292/2018
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn
Na podstawie art. 14, art. 18 ust. 2 pkt 14 a i pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994, ze zm.) w związku z art. 90f ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1457, ze zm.) - Rada Gminy Lubiszyn
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/136/2016 Rady Gminy Lubiszyn z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubiszyn
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 1598) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 6 ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) III grupa – dochód miesięczny netto na członka rodziny ucznia od 300,01zł. do kwoty, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej”.
2. W § 6 dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu:
„10. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na środki finansowe osób spełniających kryteria określone w § 3,
jest większe niż otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa, następuje obniżenie wysokości stypendium
szkolnego o procent pozwalający na pokrycie potrzeb, ale nie niżej niż do 80% kwoty zasiłku rodzinnego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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