
 

 

Uchwała Nr XXVII/353/12  

Rady Miejskiej w Pszczynie  

z dnia 13 grudnia 2012 r.  

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Pszczynie  

z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów  

zamieszkałych na terenie gminy Pszczyna 

 

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)  

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:  

§ 1. W treści Uchwały Nr VIII/76/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku 

szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pszczyna  

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 171, poz. 3204), zmienionej następnie Uchwałą Nr X/105/11 Rady 

Miejskiej w Pszczynie z dnia 25 sierpnia 2011 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 212, poz. 3732) wprowadza 

się następujące zmiany:  

1) w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

"kryterium dochodowym - rozumie się przez dochód na osobę w rodzinie w wysokości, o której mowa 

w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 

175 poz. 1367, z późn. zm.)"  

2) w § 2 Uchwały po pkt 6 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:  

" ustawie o świadczeniach rodzinnych - rozumie się przez to ustawę z dnia  

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139,  

poz. 992, z późn. zm.)."  

3) § 3 otrzymuje brzmienie:  

"W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, wysokość stypendium wynosi miesięcznie:  

  

Kategoria 

stypendium  

Dochód na członka rodziny  Miesięczna wysokość stypendium  

I  

dochód miesięczny na jedną osobę w rodzinie ucznia niższy niż 

85% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 

2 ustawy o pomocy społecznej  

od 80% do 200 % kwoty o której mowa w art. 

6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych  
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II  

dochód miesięczny na jedną osobę w rodzinie ucznia równy lub 

wyższy niż 85%, ale nie więcej niż 100% kryterium 

dochodowego określonego w art. 8 ust. 1  

pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.  

 

85% ustalonej wysokości  

stypendium szkolnego dla  

„kat. I” lecz nie mniej niż 80% kwoty o której 

mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych.  

 

4) § 6 otrzymuje  brzmienie:  

"Wysokość zasiłku szkolnego uzależniona jest od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin, jednakże 

nie może przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 

o świadczeniach rodzinnych."  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny i Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Pszczynie.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady  

 

 

Leszek Szczotka 
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