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UCHWAŁA Nr 1/V/10 

Rady Gminy Braniewo 

z dnia 19 lutego 2010 r. 

 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy m aterialnej o charakterze socjalnym  

dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Braniewo . 

 
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572  
j.t. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 j.t. ze zm.) Rada Gminy Braniewo 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie gminy Braniewo stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr 14/IV/2005 Rady Gminy Braniewo z dnia  
22 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Braniewo 
zmienionym uchwałą Nr 38/IV/2006 Rady Gminy 
Braniewo z dnia 26 października 2006 roku wprowadza 
się następujące zmiany: 
 
  1) § 3 ust. 6 lit. c otrzymuje brzmienie:  

”Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w 
szczególności zakup: podręczników, lektur, 
encyklopedii, słowników, i innych wydawnictw 
pomocniczych w realizacji procesu dydaktycznego, 
przyborów szkolnych, stroju sportowego, stroju 
szkolnego jeżeli jest to przez szkołę wymagane w 
szczególności: zakup obuwia – trzewików, pantofli, 
kozaków, sandałów, ubrań: kurtki, spodnie, koszule, 
strój galowy Kasety i płyty CD, programy 
komputerowe, sprzęt komputerowy wykorzystywane 
do nauki. Zakup pomocy związanych z procesem 
edukacyjnym w szczególności: mikroskop, kalkulator, 
globus lub luneta.”; 

 
  2) § 4 ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

”Przyjmuje się, że miesięczny dochód z 1 ha 
przeliczeniowego jest równy kwocie określonej w art. 8 
ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2009.175.1362 j.t. z póź. zm ).”; 

 
  3) § 4 ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie: 

„1) Ustanawia się następujące grupy dochodowe 
uprawniające do przyznania stypendium szkolnego: 
a) I grupa - dochód miesięczny na osobę w 

rodzinie ucznia do 40 %; 
b) II grupa - dochód na osobę w rodzinie ucznia 

od 41% do 70%; 
c) III grupa – dochód miesięczny na osobę  

w rodzinie ucznia od 71% do 100%; kwoty,  
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2009.175.1362 j.t. z póź. zm ).”; 

 
2) Wysokość stypendium szkolnego wynosi  

w poszczególnych grupach dochodowych: 
a) dla osób zakwalifikowanych do grupy I -  

od 80% do 200%; 
b) dla osób zakwalifikowanych do grupy II -  

od 80% do 160%; 
c) dla osób zakwalifikowanych do grupy III –  

od 80% do 120%; kwoty, o której mowa w art. 6 
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Z 2006,  
Nr 139, poz. 992 j.t. z póź. zm).”; 

 
  4) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

”Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć 
jednorazowo kwoty określonej w art. 90e ust. 3 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004, nr 256, poz. 2572 j. t. z późn. zm.)”; 

 
  5) skreśla się ust. 4 w § 5. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  
Gminy Braniewo. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Jerzy Powierża 
 
 
 
 


