
 

 

UCHWAŁA NR XI/102/2019 
RADY GMINY GRĘBOSZÓW 

z dnia 2 grudnia 2019 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr XVII/109/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2012 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Gręboszów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) w związku z art. 90f ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, Dz. U. z 2018 r., poz. 2245, Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2197) - Rada Gminy Gręboszów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/109/2012 Rady Gminy Gręboszów z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia 

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

Gminy Gręboszów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2012 r. poz. 5124) wprowadza się następujące zmiany: 

1. W załączniku nr 1 § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. 1. Stypendium szkolne może być udzielone uczniom w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze 

edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu: 

a) podręczników, lektur szkolnych, także w formie e-booku oraz audiobooku, słowników, 

encyklopedii; 

b) innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego takich jak: atlasy, tablice 

matematyczne, książki do nauki języków obcych itp.; 

c) tornistra, plecaka, przyborów szkolnych; 

d) odzieży sportowej (dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki 

gimnastyczne, koszulki gimnastyczne, getry itp.) i obuwia sportowego (tenisówki, halówki, 

trampki, adidasy) na zajęcia wychowania fizycznego, wyposażenia na basen: klapki, czepek, 

strój kąpielowy; 

e) wymaganego przez szkołę stroju galowego; 

f) w zależności od profilu szkoły pokrycie kosztów zakupu wymaganej odzieży oraz innych 

artykułów i przyborów niezbędnych do uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych; 

g) 1 biurka szkolnego i 1 krzesła do biurka szkolnego w danym roku szkolnym; 

h) komputera, laptopa, tableta, notebooka, pamięci przenośnej, oprogramowania 

komputerowego, urządzeń peryferyjnych do komputera: monitor, drukarka, głośniki, modem, 

router, mikrofon, myszka, klawiatura; 
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i) tusz/toner, papier do drukarki, płyt CD i DVD oraz części komputerowych usprawniających 

działanie posiadanego komputera; 

j) abonamentu za Internet w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego 

(z wyłączeniem abonamentu internetowego w telefonach komórkowych); 

k) instrumentów muzycznych dla uczniów szkół muzycznych oraz uczniów uczestniczących 

w zajęciach muzycznych w formach zorganizowanych; 

l) sprzętu i stroju treningowego, wymaganego na dodatkowych zajęciach realizowanych przez 

ucznia; 

m) innych pomocy niezbędnych w procesie edukacyjnym, 

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych prowadzonych 

w ramach planu nauczania, jak również wykraczających poza ten plan 

i wyrównawczych, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących 

w szczególności: 

a) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub w innych zajęciach edukacyjnych, 

b) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin, teatrów lub innych 

imprezach organizowanych przez szkołę, 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia opłat wymaganych przez szkołę, w tym opłat czesnego 

w szkołach niepublicznych,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gręboszów. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Gręboszów 

 

 

Marek Mosio 
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