
UCHWAŁA NR XLVI/367/2018
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czernica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co 
następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/352/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia 
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 
Czernica § 3 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:  

„Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji 
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz powodów, o których mowa 
w art. 90d ust.1 u.s.o, a jego wysokość uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie 
ucznia.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2018r.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018r.
poz. 1457 z póź. zmianami) zwana dalej u.s.o. stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust.12”.

W podjętej uchwale Nr XLIV/352/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Czernica § 3 ust.1 uchwały mówił, że „ Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi
znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, a jego wysokość uzależniona jest od wysokości dochodu na
osobę w rodzinie ucznia.”

Pomimo, iż § 2. ust. 1 uchwały stanowił, że „ 1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie
stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czernica, udzielana
jest w oparciu o niniejszy regulamin oraz ustawę u.s.o. Wojewoda Dolnośląski pismem nr NK -
N.4131.18.7.2018.MF z dnia 16 lipca 2018 r. wskazał, że oprócz trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia,
ustawodawca określił dodatkowe przesłanki, które w treści zmienianej uchwały nie zostały wzięte pod uwagę.

W związku z powyższym zmienia się treść § 3 ust.1 uchwały, w ten sposób, że treść § 3 ust.1 otrzymuje
następujące brzmienie „Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie oraz powodów, o których mowa w art. 90d
ust. 1 u.s.o, a jego wysokość uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia."
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