
UCIIWAŁA NR xxVIIv203/2012
RADY GMII'{Y CZARNA

z driaŻs .zęl\\ca 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr xxxIII/320/05 Rady Gminy cz2rna z dnia 29.03.2005 roku w spmwie
chwalctria regulaminu udziel.nia uczniom pomocy maferialnej o ch'rakt€rz€ socl'lnym na t€renie Gminy

Czgrn'r.

Na podstawie art' 18 ust. 2 pkt 14 a ustały z dnia 8 malca 1990 roku o samorządzie gm;nnym ( tekst jednoliry

Dz' U' z2oor roku Nr l42' poz 1591 z późn. zm' )oraz art. 90 f usta\T z dnia 7 września 1991 roku o systemie

oświaty (tekstjednolity Dz. U. z 2004 r' Nr 256, poz' 2s72 z p6ź. zm') Rada Gmilry uchwala, co następu.je:

! 1. w Uchwale Nr Xxxlll/320/05 Rady Gminy, zdrria 29.03 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu

udzńlania pomocy materialnej o clrarakterze socjalnym na terenie Gminy Czarna dokonuje się następujących

zm:dn:dolylhczdsost $ J otrzymure brlmienie:

1. Przyznane stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie n;ż 80 % lŚłoty, o ldórej mowa w art. 6 ust'

2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jędnolity: Dz. U' z 2006 r.' Nr lj9'
poz' 992 z póżn' zm.)inie moŹe przekmczać 200 % tej kwoty

2. w zaleŻności od sytuacji materialnej rodziny, w której Zamieszkuje uczeń ustala się \ł}sokośó stypendium
.ŻkolneBo miesięc/nie u naslepującei Ą sokos( i:

l) prry miesięca1ej \łysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 200 zł netto - od 80 % do 200% kwoly'
o któręj mowa w ust. 1;

2) przy miesięcŻnej rysokości dochodu na osobę w rodŻinie ucznia powyżej 200 zł net1o do wysokości kwoty
ó kiórej mowa w art. 8 ust' 1 pkt 2 ustauY z dnia 12 marca 2004 r- o pomocy społecznej (tekst.jednoliry| Dz' U'
z 2oo8 r. Nr 1l5, poz. 728), weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów (kyterium dochodowe

na osobę w rodzinie uprawn;ające do świadcz€ń z pomocy społecznej - od 80 % do 150 % kwoty, o której

mowa w ust. l);

3) przy mięsięcznej $ysokości dochodu, nie przekraczającej kwoty o której mowa w ań' 8 ust. l pkt 2 ustawy

z dnia 12 marca 2004 f' o pomocy społecznej (tekst j ednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr l 7 5, poz' 1362 z późn. zm.\,

jeŻeli w rodzinie występuje przynajmniej jedna z sytuacji okJeślonych w art. 90d ust' l ustawy od 80 % - 200

% kwoty, o której nowa w ust- l '

3'W prŻypadku, kiędy uczeń pobiera inne stypendia o charakterze socjalnym ze środków pub]icznych

wysokośó pĘznanego stypęnd;um szkolnego stanowi różicę pomiędzy miesięczrą wysokością ustaloną

w sposób określony wust. ], asumą miesięca1ych wysokości innycb pobieranych stypendiów o charakterze

socjalnym.

$ 2. Pozostałe postanowięnia uchwały pozostają bez zn1ian'

$ 3. Wykonan;e uch ały powierza się wójtowi Gmjny czarlra'

s 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie
po uplywie 14 dni od dnia ogłoszenia'
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