
UCHWAŁA NR  XXXV/ 254 /2009
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia 09 listopada 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  14a,  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.  90 f w 
związku z art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.) 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  (Dz.  Urz.  Woj. 
Wielkopolskiego Nr 58, poz. 1800) zmienionej  uchwałą Nr XI/63/2007 Rady Miejskiej  w 
Książu Wlkp. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. 
Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 119, poz. 2784) dokonuje się następujących zmian w § 3 ust. 
3: 

1) w  pkt 1 w miejsce kwoty 70,00 zł wpisuje się kwotę 90,00 zł;
2) w  pkt 2 w miejsce kwoty 55,00 zł wpisuje się kwotę 73,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 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 XXXV/254 /09 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 09 listopada 2009r.

Zgodnie z treścią art. 90d ust. 9 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz. U.  
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 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  2003r.  
o  świadczeniach  rodzinnych  (Dz.  U.  z  2006r.  Nr  139,  poz.  992 ze  zm.)  tj.  80% zasiłku 
rodzinnego. 

W  związku  ze  zmianą  art.  6  ust.  2  pkt  2  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych, 
obowiązującą od dnia 01 listopada br. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 91,00 
zł na dziecko.  Zatem 80% kwoty 91,00 zł stanowi 72,80 zł. 

W § 3 Rozdziału II  regulaminu udzielania pomocy materialnej  wysokość stypendium 
zostało określona kwotowo a nie procentowo. Biorąc pod uwagę powyższe, konieczne jest 
dokonanie weryfikacji kwot stypendiów, w taki sposób aby spełniały obwarowanie wskazane 
w art. 90d ust. 9. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

                                                                                  Burmistrz

                                                                          /-/ Teofil Marciniak


