
 

 

UCHWAŁA NR V.41.2019 

RADY GMINY PRZYSTAJŃ 

z dnia 11 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX.79.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie 

regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom 

zamieszkałym w gminie Przystajń (Dz. U. Woj. Śl.  z 2015 r. Nr 4221) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15, art. 40 i 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. Nr 1457) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr IX.79.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu 

określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie 

Przystajń wprowadza się następującą zmianę: 

- § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego 

1. Miesięczną wysokość stypendium szkolnego ustala się indywidualnie, w zależności od sytuacji 

materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń oraz od skali okoliczności. 

1) Przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 80% kryterium 

dochodowego i: 

a) występującej w rodzinie 1 okoliczności  – 120% zasiłku rodzinnego 

b) występującej w rodzinie 2 lub więcej okoliczności  – 150% zasiłku rodzinnego 

2) Przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 80% kryterium dochodowego i: 

a) występującej w rodzinie 1 okoliczności  – 180% zasiłku rodzinnego 

b) występującej w rodzinie 2 lub więcej okoliczności – 200% zasiłku rodzinnego 

2. Kwotę stypendium szkolnego można zaokrąglić w górę do pełnego złotego.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr Zbigniew Kmieć 
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