UCHWAŁA NR XXVII/167/2012
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 31 maja 2012 r.
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Na podstawie 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.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska
w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr 184/05 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu pomocy
materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 64, poz. 1905) zmienionej uchwałę
Nr 314/06 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 29 września 2006 r. (Dz. Uz. Woj. Wielkopolskiego Nr 202,
poz. 4807) wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
"Stypendium w pełnej wysokości wynosi 182 złotych miesięcznie."
2. § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi:
1) przy I grupie od 72,20 zł do 182 złotych,
2) przy II grupie od 72,20 zł do 142,40 złotych,
3) przy III grupie od 72,20 zł do 114, 90 złotych,
4) przy IV grupie od 72,20 zł do 104,00 złotych."
3. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"Wysokość stypendium o jakim mowa w ust. 1 nie może w danym roku szkolnym przekraczać 1.820
złotych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
i kolegiów pracowników służb społecznych - kwoty 1.638 złotych."
4. § 5 otrzymuje 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,
słowników, encyklopedii, lektur szkolnych odzieży i obuwia sportowego, tornistrów, plecaków,
komputerów, edukacyjnych programów komputerowych i nośników elektronicznych,
3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem
zamieszkania,
4) świadczenia pieniężnego, w szczególności wypłacanego comiesięcznie w okresie zajęć szkolnych lub
wypłacanego jednorazowo za kilka miesięcy w okresie zajęć szkolnych.”
§ 2.
Zmiany w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym obowiązują od dnia
1 maja 2012 roku.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
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§ 4.
1. Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Cichocki
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