
UCHWAŁA NR XXXVI/203/2009  

RADY GMINY PRZYTOCZNA  

z dnia 10 listopada 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. W Rozdziale II Sposób ustalania wysokości i form stypendium szkolnego § 4 ust. 5 punkty od 

1-3 otrzymują następujące brzmienie: 

„ 1) przy I grupie do 182 zł.  

  2) przy II grupie do 170 zł.  

  3) przy III grupie do 150 zł. ”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

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

Lubuskiego. 

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

Projekt uchwały wynika ze zmiany wysokości zasiłku rodzinnego , będącego podstawą do wyliczenia 

minimalnej i maksymalnej wysokości stypendium szkolnego. Od 1 listopada 2009 roku zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie wysokości dochodu 

rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz 

wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. Nr 129 poz.1058) wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko 

w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia , wzrasta z 64,00 zł do 91,00 zł. Oznacza 

to, że zgodnie z art.90d ust. 9 ustawy o systemie oświaty , od 1 listopada 2009 roku miesięczna 

wysokość stypendium wynosi od 72,80 zł do 182,00 zł ( dotychczas były to kwoty od 51,20 zł do 

128,00 zł). Wobec powyższego przedkładam projekt zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania 

pomocy materialnej dla uczniów w zakresie § 4 określającego sposób ustalania wysokości stypendium, 

przedkładając w stosunku do przedstawionych powyżej zmian wysokości stypendium , proporcjonalne 

zmiany w poszczególnych grupach dochodowych. Wejście uchwały w życie z dniem ogłoszenia w Dz. 

Urz. Woj. Lubuskiego wynika z konieczności jak najszybszego dostosowania przepisów lokalnych do 

rozporządzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Barski 
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