
 

 

UCHWAŁA NR XIX/131/2020 

RADY GMINY WIJEWO 

z dnia 10 września 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/246/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 maja 2018r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Wijewo zmienionej uchwałą nr XLVI/259/2018 Rady Gminy Wijewo 

z dnia 30 lipca 2018 r. 

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

gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. 

Dz.U. 2020r., poz. 1327) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do uchwały nr XLIV/246/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 

21 maja 2018 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wijewo zmienionej uchwałą nr XLVI/259/2018 Rady Gminy 

Wijewo z dnia 30 lipca 2018 r., w ten sposób, że: 

1) § 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Stypendium szkolne może być udzielane w formie: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym 

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, 

a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników; 

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem 

zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów; 

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli nie jest możliwe stypendium w formach przewidzianych w pkt 1-3”.; 

2) § 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1. Stypendium udzielane jest poprzez: 

1) całkowitą lub częściową refundację poniesionych kosztów świadczeń o charakterze edukacyjnym 

oraz kosztów zakupu rzeczy 

2) całkowity lub częściowy zwrot w formie gotówkowej kosztów dojazdu oraz innych kosztów 

związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania; 

3) wypłatę świadczenia pieniężnego”.. 

2. Warunkiem uzyskania częściowej lub całkowitej refundacji jest przedstawienie imiennych biletów 

miesięcznych, imiennych dowodów zapłaty lub innych dowodów zakupu rzeczy lub świadczeń o charakterze 

edukacyjnym”. 
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3) w § 14 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„Przyznawanie i przekazywanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zostanie uruchomiona po 

otrzymaniu dotacji celowej z budżetu państwa”.”; 

4) Pozostała treść Załącznika nr 1 nie ulega zmianie. 

§ 2. Uchyla się uchwałę nr XLVI/259/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany 

uchwały XLIV/246/2018 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 maja 2018r. w przedmiocie ustalenia regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wijewo. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Wijewo 

(-) Maria Rąk 
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