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UCHWAŁA NR 258/XL/2017
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Małkinia Górna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.
zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 192/XXXIV/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Małkinia Górna (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 203 poz. 5763) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, klasy gimnazjalne do czasu wygaśnięcia
gimnazjum, szkołę ponadpodstawową, publiczne i niepubliczne ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
i kolegium pracowników służb społecznych;’’;
2) w § 8:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) wniosek o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej do dnia
15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych
– do 15 października danego roku szkolnego;”,
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) za datę złożenia wniosku wraz z kompletem załączników, o których mowa w art. 90n
ust. 4 pkt 3 ustawy uznaje się datę wpływu albo datę stempla pocztowego;”;
3) § 9 otrzymuje brzmienie:
,,§ 9. 1. Stypendium udzielone w formie rzeczowej może być realizowane poprzez zwrot uprzednio
zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu odpowiednich rachunków potwierdzających poniesione
wydatki, w formie wypłaty gotówkowej z kasy Urzędu Gminy w Małkini Górnej lub przelewu na rachunek
bankowy rodziców ucznia (opiekunów prawnych) lub pełnoletniego ucznia.
2. W przypadku braku rachunków gotówkowych przez osobę uprawnioną możliwe jest udzielenie świadczenia
rzeczowego zrealizowanego w formie bezgotówkowej.
3. Stypendium udzielone w formie świadczenia pieniężnego, o którym mowa w § 7 ust. 1 wypłacane jest
w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej lub przelewem na rachunek bankowy rodziców ucznia (prawnych
opiekunów) lub pełnoletniego ucznia.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nietubyć
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Uzasadnienie
Zmiana Regulaminu wynika z konieczności dostosowania jego zapisów do aktualnego stanu prawnego
w związku ze zmianą przepisów ustawy o systemie oświaty.
Kwota zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia wynosi
obecnie 124,00 zł.
Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, czyli kwoty 124,00 zł x 80% = 99,20 zł
oraz nie może przekraczać miesięcznie 200 % tej kwoty, czyli 124,00 zł x 200% = 248,00 zł.
Zgodnie z uchwałą wysokość stypendium zawiera się w przedziałach od 99,20 zł do 186,00 zł oraz w przedziale
powyżej 186,00 zł do 248,00 zł.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.
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