
 

 

UCHWAŁA NR XIV/78/2019 

RADY GMINY IWIERZYCE 

z dnia 10 października 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/231/2014 Rady Gminy w Iwierzycach 

z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iwierzyce. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 a, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506)  oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.  

U. z 2019 r., poz.1481 ze zm.),  Rada Gminy Iwierzyce, uchwala co następuje: 

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Iwierzyce, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr  XLIII/231/2014 Rady Gminy w Iwierzycach 

z dnia 21 sierpnia 2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: "2. Miesięczna wysokość stypendium szkolnego w zależności od 

dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 90d ustawy o systemie oświaty przedstawia się 

następująco: 

1) Od 100 zł do 160 zł miesięcznie, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia wynosi 

powyżej 400 zł do 100% kryterium dochodowego; 

2) Od 120 zł do 180 zł miesięcznie, gdy dochód wynosi powyżej 250 zł do 400 zł; 

3) Od 150 zł do 200 zł miesięcznie, gdy dochód jest niższy lub równy 250 zł;" 

„3. Wysokość stypendium szkolnego może być zwiększona o: 

1) kwotę do 30% zasiłku rodzinnego, gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność 

i wielodzietność; 

2) kwotę do 20% zasiłku rodzinnego, gdy w rodzinie występuje ciężka lub długotrwała choroba, brak 

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, gdy 

rodzina jest niepełna oraz gdy wystąpiło inne zdarzenie losowe”; 

2) dotychczasowy ust. 3 w § 3 otrzymuje oznaczenie jako ust.4. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwierzyce. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.  

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Iwierzyce 

 

 

Krzysztof Klimek 
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