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Poz. 3144
UCHWAŁA NR XXII/137/12
RADY GMINY W BAĆKOWICACH
z dnia 28 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Baćkowice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 90f ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXII/116/05 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 24 maja 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj.
Świętokrzyskiego z 2005 r. Nr 131 poz. 1630; z 2007 r. Nr 183, poz. 2633; z 2010 r. Nr 145, poz. 1152),
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 skreśla się ust. 1 i ust. 2.
2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość stypendium szkolnego przysługującego uczniowi wynosi:
Wysokość procentowa dochodu na osobę w rodzinie Wysokość procentowa stypendium szkolnego w stosunku do
ucznia w stosunku do kryterium dochodowego
kwoty wynikającej z art. 6 ust. 2
wynikającego z art. 8 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o świadczeniach rodzinnych
o pomocy społecznej
Do 50%
100%
Od 51% do 100%

80%

”;
3) w § 6 skreśla się ust. 4.
4) w § 7 skreśla się ust. 6.
5) w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wysokość zasiłku szkolnego nie może jednorazowo przekroczyć kwoty stanowiącej pięciokrotność
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach.
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§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała zostaje także podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz
w publicznych szkołach podstawowych i publicznym gimnazjum znajdujących się na terenie Gminy
Baćkowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od
1 października 2012 r.

Przewodniczący Rady
Gminy
Wojciech Lipka

