
UCHWAŁA NR XVIII/156/2012 

RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 26 listopada 2012 r. 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry. 

 

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami) uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/123/2012 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 26 

czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 października 

2012 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Elżbieta Kłossowska 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Gmina i Miasto Pyzdry realizuje program stypendialny „pomoc materialna o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pyzdry“ wprowadzony przepisami 

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 1991 nr 95 poz. 425). Nowa 

uchwała w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

podyktowana jest koniecznością wprowadzenia zmian dotyczących sposobu ustalania 

wysokości przyznawanego stypendium szkolnego. Zmiany wprowadzone zgodnie z 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. (Dz. U. poz. 823 z dnia 17 lipca 

2012 r.) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej, podwyższają kwotę kryterium dochodowego uprawniającą 

do stypendium oraz procentową kwotę wynikającą z zakwalifikowania ucznia do grupy 

dochodowej. Nadanie uchwale mocy obowiązującej od 1 października 2012 r. umożliwi 

korzystniejszą dla beneficjentów realizację celów i założeń programu. Wobec czego podjęcie 

proponowanej uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

Burmistrz Pyzdr 

/-/Krzysztof Strużyński  


