Uchwała Nr 146/XXIX/2012
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 14 listopada 2012 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:
§1
W „Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gostynina”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr
169/XXVII/05 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 kwietnia 2005 roku zmienionym uchwałą Nr
237/XLV/06 z dnia 22 sierpnia 2006 roku, uchwałą Nr 16/II/06 z dnia 4 grudnia 2006 roku oraz
uchwałą Nr 85/XIII/07 z dnia 29 października 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:
1) Rozdział I pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Przyjmuje się następujące grupy dochodowe:
a) dochody miesięczne na osobę w rodzinie poniżej 40% kwoty, o której mowa w art 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn.
zm.), zwanej dalej kryterium dochodowym – I grupa,
b) dochody miesięczne na osobę w rodzinie od 40% do 70% kwoty kryterium dochodowego II grupa ,
c) dochody miesięczne na osobę w rodzinie od 70% do 100% kwoty kryterium dochodowego –
III grupa.
2) Rozdział I pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„Miesięczna wysokość stypendium dla ucznia zakwalifikowanego do:
a) I grupy dochodowej może wynosić od 80% do 160 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (zwanej dalej zasiłkiem rodzinnym),
b) II grupy dochodowej może wynosić od 80% do 120 % kwoty zasiłku rodzinnego,
c) III grupy dochodowej wynosi 80% kwoty zasiłku rodzinnego
i w uzasadnionych przypadkach może być podwyższona do 200% kwoty zasiłku rodzinnego.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§3
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od 1 września 2012 r.
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