
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/308/13 
RADY GMINY ZABIERZÓW 

z dnia 26 lipca 2013 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/265/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zabierzów 

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

(t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7  września 1991 r. o systemie 

oświaty (t. j. w Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Zabierzów uchwala, co następuje:  

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Gminy Zabierzów nr XLIX/265/05 z dnia 29.04.2005 r. w sprawie 

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

Gminy Zabierzów, wprowadza się następujące zmiany:  

1) Przepis § 5 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje nowe brzmienie: 

„2)  pomocy rzeczowej lub całkowitej albo częściowej refundacji kosztów wydatków o charakterze 

edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;”; 

2) Przepis § 5  ust. 7  otrzymuje nowe brzmienie: 

„7.  Przy ustaleniu wysokości stypendium szkolnego stosuje się następujące zasady:  

Kategoria 
stypendium 

Średni dochód miesięczny netto na jednego członka 

rodziny w złotych 

Miesięczna wysokość 
stypendium 

I do 250,00  212 zł 

II od 250,01  159 zł 

”; 

3) Przepis § 5  ust. 8  otrzymuje nowe brzmienie:  

„Wysokość stypendium szkolnego dla kategorii II, o której mowa w ust. 7 może zostać zwiększona 

maksymalnie o 20%, ale nie więcej niż do kwoty 212 zł, ze względu na występujące w rodzinie 

niepełnosprawności, ciężką lub długotrwałą chorobę, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania 

funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomanię, a także gdy rodzina jest niepełna.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów 

mgr Maria Kwaśnik 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Poz. 4976
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