
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/401/2018 

RADY GMINY ZŁOTORYJA 

z dnia 23 marca 2018 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złotoryja 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198,  

ze zm.) Rada Gminy Złotoryja uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIII/2012/05 Rady Gminy Złotoryja z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Złotoryja (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 5044) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o: 

1/ ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 

z 2017 r.,poz. 2198,zezm.), 

2/ uczniu- rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, ze zm.), 

3/ podstawie stypendium- rozumie się przez to kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, ze zm.).”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość stypendium szkolnego ustala się na podstawie miesięcznej wysokości dochodu na osobę 

w rodzinie ucznia zgodnie z poniższą tabelą”. 

Dochód na 1 osobę w rodzinie (w zł) Miesięczna wysokość stypendium szkolnego  

(% w stosunku do podstawy stypendium) 

do 250 80% - 200% 

powyżej 250 do 400 80% - 195% 

powyżej 400- do kwoty, o której mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769,  

ze zm.) 

 

80% - 185% 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 marca 2018 r.

Poz. 1591



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotoryja. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

Przewodniczący Rady Gminy: 

J. Tymczyszyn 
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