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UCHWAŁA NR XL/194/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 3 marca 2010 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 oraz z 2007 r. Nr 183, poz. 2633), wprowadza się następujące zmiany: 

1)w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Wójt Gminy zarządzeniem powołuje komisję stypendialną w składzie: 

1)pracownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Baćkowicach – jako 
przewodniczący, 

2)pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baćkowicach - członek, 

3)dyrektor szkoły na terenie którego obwodu zamieszkuje uczeń - członek, 

4)przedstawiciel Rady Rodziców ze szkół na terenie których obwodu zamieszkuje uczeń - członek, 

5)radny Rady Gminy na terenie którego okręgu zamieszkuje uczeń - członek. 

2)w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Wysokość stypendium szkolnego przysługującego uczniowi wynosi: 

Wysokość dochodu na osobę Wysokość stypendium szkolnego miesięcznie
do 180 zł włącznie 90 zł

ponad 180 do 351 zł włącznie 75 zł

3)w § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może jednorazowo przekroczyć kwoty 455 zł co stanowi pięciokrotność zasiłku 
rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat. 

§ 2. Wykonanie obowiązków w zakresie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zgodnie 
z postanowieniami Regulaminu, powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 

§ 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 w sposób określony w § 4 ust. 1 uchwały 
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku. 
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Uzasadnienie

Podjecie przedmiotowej uchwały spowodowane zostało zmianą wysokości zasiłku rodzinnego, od którego 
uzależniona jest kwota stypendium i zasiłku szkolnego. 


