UCHWAŁA Nr XXXV/303/09
RADY GMINY ZŁOTÓW
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/63/07 Rady Gminy Złotów
z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów

Na podstawie art.90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249,
poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz.1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.1280, Nr 181,
poz.1292, z 2008 r. Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370, Nr 235, poz.1618,
z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206 i Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VIII/63/07 Rady Gminy z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Złotów wprowadza się zmiany:
1. W Rozdziale I - Postanowienia ogólne w § 3 ust. 2 zmienia się kwotę 1 280,00 zł
na kwotę 1 820,00 zł oraz kwotę 1 152,00 zł na kwotę 1 638,00 zł.
2. W Rozdziale II - Sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego
w § 4.4 zmienia się kwoty wynikające z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej –
kwota wynosi:
- przy I grupie = 60% tj. 109,20 zł
- przy II grupie = 40% tj. 72,80 zł
3. W § 4.5 zmienia się kwotę 51,00 zł na kwotę 72,80 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od dnia 01 listopada 2009 r.
Przewodniczący Rady
/-/ inż. Piotr Lach

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXV/303/09 Rady Gminy Złotów
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VIII/63/07 Rady Gminy Złotów z dnia
24 maja 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Złotów.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. 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) wprowadziło
od dnia 1 listopada 2009 r. zmiany do art. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość
zasiłku rodzinnego dla dziecka w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
będzie wynosić 91,00 zł - do dnia 31 października 2009 r. zasiłek ten wynosi 64,00 zł.
Zgodnie z art.90d ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281,
poz.2781 z późn. zm.) stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty,
o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz.225, z późn. zm.) i nie może przekraczać miesięcznie 200%
kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych .
Jednocześnie wysokość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może
przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o zasiłkach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich
kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności
kwoty jak wyżej.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Przewodniczący Rady
/-/ inż. Piotr Lach

