
Uchwała NR VIII/77/15 
Rady  Miejskiej w  Pyzdrach  
z dnia  23 września 2015 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmiany w załączniku do uchwały Nr III/29/15 Rady Miejskiej 
w Pyzdrach z dnia 11 lutego 2015r. w sprawie 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 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) uchwala 
się co następuje: 
 
§ 1. W uchwale z dnia 25.02.2015r. Nr III/29/15 Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie 
wprowadzenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry w załączniku do uchwały Nr III/29/15 Rady 
Miejskiej w Pyzdrach z dnia 11.02.2015r. - regulamin udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pyzdry, wprowadza się 
następujące zmiany: 

1. § 4 ust.10 otrzymuje brzmienie: 
 „ust.10.Przy ustalaniu wysokości stypendium szkolnego stosuje się następujące zasady: 
- dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 140,00 zł (I grupa), 
- dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 140,01 zł i nieprzekraczający  
  240,00 zł (II grupa), 
- dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 240,01 zł i nieprzekraczający    
  kwoty określonej w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy   
  społecznej (III grupa)”. 
 
   2. § 6 ust.6 otrzymuje brzmienie: 
   „ust.6. Świadczenie pieniężne przyznane decyzją zostaje wypłacone po przedstawieniu    
   faktur, rachunków imiennych, zaświadczeń/ oświadczeń”.  
 
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

Uzasadnienie 
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach 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. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Zmiana uchwały w regulaminie udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym podyktowana jest zmianą kryterium 
dochodowego oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 
 
Wobec czego podjęcie proponowanej uchwały jest zasadne. 
 
 


