
 

 

UCHWAŁA Nr XXIII/247/2020 

RADY GMINY MASŁÓW 

 

z dnia 30 lipca 2020 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/265/05 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 2005 r. 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Masłów.  

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U 

z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 14A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy w Masłowie uchwala, co 

następuje: 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Masłów Nr XXXI/265/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych 

na terenie Gminy Masłów zmienionej uchwałą Nr XXXIII/289/05 Rady Gminy Masłów z dnia 

30 maja 2005 r., uchwałą XL/340/06 Rady Gminy z dnia 09 luty 2006 r. oraz uchwałą 

XXIX/228/09 z dnia 03 kwietnia 2009 r. zmienia się § 4, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 4 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania 

się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. 

zm.) stanowiące kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń 

pieniężnych z pomocy społecznej, zwane dalej „kryterium dochodowym”, które na dzień 

podjęcia uchwały wynosi 528 zł. 

2. Stypendium szkolne nie może być niższe niż 80% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z 

późn. zm.) oraz nie może być wyższe niż 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z 

późn. zm.) które na dzień podjęcia uchwały wynosi 124,00 zł. 

 



3. W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń wysokość 

stypendium ustala się w następujący sposób: 

a. je żeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% „kryterium dochodowego” (na 

dzień podjęcia uchwały jest to kwota 264,00 zł), stypendium szkolne ustala się w 

wysokości miesięcznej od 130 % do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy o świadczeniach rodzinnych (na dzień podjęcia uchwały stanowi to kwotę 

161,20 zł. – 248,00 zł.) 

b. jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi powyżej 50% „kryterium dochodowego” 

(na dzień podjęcia uchwały jest to kwota 264,00 zł), jednak nie więcej niż wynosi 

kwota „kryterium dochodowego”, stypendium szkolne ustala się w wysokości 

miesięcznej od 80% do 200 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o 

świadczeniach rodzinnych ( na dzień podjęcia uchwały stanowi to kwotę 99,20 zł. – 

248,00 zł.) 

4. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria dochodowe, określone w ust. 3 będzie 

większa, niż kwota dotacji przyznanej dla gminy z budżetu państwa oraz środków z budżetu 

gminy przeznaczonych na stypendia i zasiłki, pierwszeństwo wypłaty środków na ten cel będą 

miały osoby o najniższych dochodach i największych potrzebach edukacyjnych.” 

 

§ 2 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów 
/-/ Piotr Zegadło   

 
 

 


