
UCHWAŁA NR  XI/ 63  /2007
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. 

z dnia 18 czerwca 2007 r.

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.14a, art 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806 z 2005r. , nr 172, poz. 
1441, Nr 175 poz. 1457 z 2006r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181, poz.1337 z 2007r. Nr 48,poz. 327) oraz 
art.90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 
273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17,poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 
122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104 z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 
1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42,poz. 273)  Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co 
następuje:

§ 1. w uchwale Nr XXVI/180/05 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 marca 
2005r. w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów wprowadza się 
następujące zmiany:
        
         w  § 3:
    a/ ust.2 pkt 1  w miejsce kwoty 150 zł. wpisuje się kwotę 170 zł.
    b/ ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
         2) dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 170 zł. i nieprzekraczający         
              kwoty o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy          
              społecznej  ( Dz. U.  Nr 64, poz.593 ze zm.)
     c/ ust.3 pkt 1 w miejsce kwoty 60 zł. wpisuje się kwotę 70 zł.
     d/ ust.3 pkt 2 w miejsce kwoty 45 zł. wpisuje się kwote 55 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym  Województwa Wielkopolskiego.

                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                              w Książu Wlkp.
                                                                                         /-/ Paweł Walkowiak



                                                        Uzasadnienie
do uchwały nr XI/ 63  /07 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  z dnia 18 czerwca 2007 r.

       Jak wynika z art. 90 d ust 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty ( Dz. U. z 

2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przeciętna wysokość dochodów na osobę w rodzinie ucznia 

uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota o której 

mowa w atr. 8 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, 

poz.593 ze zm.)

       W myśl art. 9 ust.1 w/w ustawy o pomocy społecznej kryteria dochodowe ulegają weryfikacji 

co trzy lata z uwzglednieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej.

Odniesienie się w regulaminie udzielania pomocy materialnej dla uczniów do ogólnej zasady i 

kompetencji, ustalania w/w kryterium zamiast jego kwotowego określania, pozwoli zachować 

aktualność regulaminu w tym zakresie bez konieczności jego zmiany. 

Z kolei kwoty stanowiące wysokość stypendium szkolnego określone w § 3 ust. 3 regulaminu 

należało uaktualnić, gdyż są one kwotami ustalonymi od wartości minimalnych, określonych na 

podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych /Dz. U. Nr 228 poz. 2255 

ze zm./

                                                                                             p.f. Burmistrza
                                                                                       Książa Wielkopolskiego
                                                                                      /-/ Bronisław Lachowicz


