
UCHWAŁA NR XLII/308/2022 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

w sprawie: zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Rozdrażew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., 
poz. 559, ze zm.) oraz art. 90d ust. 1 i art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2021r. poz. 1915 ze zm.), Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr X/57/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 sierpnia  2011 r.  w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Rozdrażew wprowadza się następujące zmiany: 

„§ 2. ust. 2 załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie: 

Ustala się następujące grupy dochodowe: 

GRUPA I - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 50% kwoty kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 

GRUPA II - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 50,1% do 75% kwoty 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 

GRUPA III - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 75,1 do 100% kwoty 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

  

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  i wchodzi w życie 
po upływie 14 od dnia ogłoszenia. 

   

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie 

      Podstawą prawną realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów są przepisy 
rozdziału 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021r. poz. 1915 ze zm.) oraz 
uchwały Nr X/57/2011 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rozdrażew. 

Dyspozycję do podjęcia uchwały zawiera art. 90f ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym rada 
gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy,  określając w szczególności: sposób ustalania wysokości stypendium 
szkolnego, w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin. 

Konieczność podjęcia nowelizacji regulaminu, wynika ze zmiany wysokości kryterium dochodowego 
uprawniającego ucznia do pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Stypendium szkolne może 
otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę 
w rodzinie. Art. 90d. ust. 7 określa, że miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia 
uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej czyli obecnie 600zł. Określenie 
progów dochodowych procentowo w stosunku do art. 8 ust. 1 pkt 2 pozwoli uniknąć konieczność podjęcia 
nowej uchwały w sytuacji kolejnej zmiany progów dochodowych. 

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

   

Wójt Gminy 
 
 

Mariusz Dymarski  
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