
UCHWAŁA NR 200/XXIX/09  

RADY GMINY WŁODOWICE  

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie : zmiany Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włodowice

Na podstawie art. 90 d, ust.7, ust.9 i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U.2004.256.2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2001.142.1591 

z późn. zm.), Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienić Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Włodowice stanowiący załącznik do Uchwały Nr 180/ XII/ 05 

z dnia 29 kwietnia 2005 r., zmieniony Uchwałą Nr 248/ XXXIII/ 06 z dnia 25.10. 2006 r., 
w następujący sposób: 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązująca od 1 listopada 2009 r. 

1) § 1 pkt. 2 dodaje się punkty 5 i 6 o treści: 5. kryterium dochodowym – rozumie się przez to 

miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 

Dz.U.2009.175.1362.) 6. kwocie zasiłku rodzinnego - rozumie się przez to kwotę, o której 
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(tekst jednolity Dz.U.2006.139.992 z późn. zm.) 

2) § 2 otrzymuje brzmienie : 

a) W zależności od dochodu na osobę w rodzinie wysokość stypendium szkolnego 

wynosi: 

- dochód do wysokości 50% kryterium dochodowego – wysokość stypendium do130

% kwoty zasiłku rodzinnego 

- dochód do wysokości 100% kryterium dochodowego – wysokość stypendium do 

80 % kwoty zasiłku rodzinnego. 

b) W przypadku, gdy w rodzinie ucznia wystąpią inne okoliczności, o których mowa w art.
90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty wysokość stypendium wzrasta o kwotę do 10 % 

przyznanego stypendium. 

3) dodaje się § 6 w brzmieniu: 

a) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie 
mają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity 

Dz.U.2004.256.2572 z późn. zm.) 

b) Wniosek o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jak i załączniki do 

wniosku nie podlegają opłacie skarbowej. 

Przewodniczący Rady 

Gminy 

Adam Szmukier 
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