
  

UCHWAŁA NR XV/73/19 

RADY GMINY MAŁY PŁOCK 

z dnia 14 października 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mały Płock 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) Rada 

Gminy Mały Płock uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLI/210/18 Rady Gminy Mały Płock z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie 

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

Gminy Mały Płock (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2018 r. poz. 3376) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 6 ust. 1 – 3 otrzymują brzmienie: 

„1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się biorąc pod uwagę kryterium dochodowe  

oraz występowanie w rodzinie takich okoliczności, jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka  

lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie 

losowe. 

2. W celu ustalenia wysokości stypendium szkolnego zalicza się uczniów do odpowiedniej grupy 

dochodowej: 

1) grupa I – dochód na 1 członka rodziny do 50% kryterium dochodowego, 

2) grupa II – dochód na 1 członka rodziny powyżej 50% do 80% kryterium dochodowego. 

3) grupa III– dochód na 1 członka rodziny powyżej 80% do 100% kryterium dochodowego. 

3. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego dla uczniów wynosi: 

1) dla zaliczonych do grupy I: od 80% do 200% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

i świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. 2018 poz. 220, 2354, z 2019 r. 

poz. 60, 303, 577, 730, 752, 924, 1257, 1394), 

2) dla zaliczonych do grupy II: od 80% do 180% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

i świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. 2018 poz. 220, 2354, z 2019 r. 

poz. 60, 303, 577, 730, 752, 924, 1257, 1394), 

3) dla zaliczonych do grupy III: od 80% - do 150% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

i świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. 2018 poz. 220, 2354, z 2019 r. 

poz. 60, 303, 577, 730, 752, 924, 1257, 1394).”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 października 2019 r.

Poz. 4886



§ 2. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jarosław Gałązka 
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