
UCHWAŁA NR XXXV/196/2009  

RADY GMINY PRZYTOCZNA  

z dnia 15 września 2009 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/128/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przytoczna (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 93, 

poz. 1402 z dnia 15 września 2008 r.)

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Nr 256 poz. 2572 ze zm. uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W Rozdziale II Sposób ustalania wysokości i form stypendium szkolnego § 4 ust. 

5 punkty od 2-3 otrzymują następujące brzmienie: 

„ 2) przy II grupie do 110 zł, 3) przy III grupie do 90 zł. ”  

2. W Rozdziale II Sposób ustalania wysokości i form stypendium szkolnego w § 6: 

§ 2. W rozdziale III Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego § 8 ust. 2 otrzymuje 

brzmienie: Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w § 6 pkt 3 realizowane jest 

poprzez zwrot kosztów na podstawie oryginalnych faktur, rachunków, dowodów wpłat, 

wystawionych na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Lubuskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Uchwałą nr XXIII/128/2008 Rady Gminy Przytoczna z dnia 26 sierpnia 2008 r. został 

ustanowiony regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Przytoczna stanowiący podstawę przyznawania stypendium 

szkolnego. Proponowane zmiany w w/w uchwale wynikają z doświadczeń w realizacji programu.

Najważniejsza zmiana dotyczy zwiększenia miesięcznej kwoty stypendium wynikającej 

z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej. Zmianie ulegnie II grupa z 80,00 zł. na 90,00 

zł. i III grupa z 100,00 zł. na 110,00 zł.. Pozostałe zmiany dotyczą rozszerzenia pomocy 

możliwej do refundowania wydatków ponoszonych na cele edukacyjne podlegających całkowitej

lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego Wprowadzone zmiany do regulaminu

nie powodują skutków finansowych dla Gminy Przytoczna (pomoc materialna dla uczniów 

finansowana jest w ramach dotacji celowej z budżetu państwa), a jedynie dają większą gwarancję

na prawidłowe przyznanie i wykorzystanie dotacji. 

1) zdanie wstępne do wyliczenia otrzymuje następujące brzmienie: „Stypendium szkolne może 

być udzielone w formie:” 

2) punkt 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ 3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności 

zakupu: 

”  

-  podręczników, lektur, encyklopedii, atlasów, słowników i innych książek 

oraz multimedialnych programów edukacyjnych pomocnych w realizacji 

procesu dydaktycznego, sprzętu komputerowego, oprogramowania 

komputerowego, pokrycia kosztów abonamentu internetowego, drukarki, 

tuszy do drukarek, biurka i krzesła do biurka 

-  zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i innych artykułów szkolnych, 

-  stroju sportowego (dres, bluza dresowa, spodnie dresowe, koszulka 

sportowa, spodenki sportowe), butów sportowych, 

- stroju szkolnego, jeżeli jest wymagany przez szkołę,

-  instrumentów muzycznych, 

-  przyborów do nauki zawodu, 

-  materiałów wymaganych przez szkołę na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, 

-  przedmiotów związanych z procesem edukacyjnym np: mikroskop, luneta, 

itp. 

-  innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym; 

Przewodniczący Rady 

Gminy 

Jerzy Barski 
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