
Uchwała Nr X/61/2011 

Rady Gminy Pysznica 

 

z dnia  7 września 2011 roku 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie  regulaminu udzielenia pomocy materialnej                           

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pysznica 

 

 

 Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                      

o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572   z późn. zm.) 

Rada Gminy w Pysznicy 

 

 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W uchwale Nr XXIX/216/2009 Rady Gminy Pysznica z dnia 23 września 2009 roku         

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pysznica wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„4. Stypendium przyznane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym dotyczy 

w szczególności zakupu: 

a) podręczników, lektur, słowników, czasopism wspomagających realizację procesu 

dydaktycznego, 

b) plecaków, przyborów szkolnych, 

c) stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, tj.: 

 - koszulka sportowa – do 3 szt. na rok szkolny, 

 - spodenki sportowe – do 3 szt. na rok szkolny, 

 - dres – do 2 szt. na rok szkolny lub do 2 par spodni sportowych i do 2 bluz sportowych na 

rok szkolny, 

 - obuwie sportowe na zajęcia w-f – do 2 par na rok szkolny, 

d) obuwie zamienne szkolne, inne obuwie niż obuwie sportowe – do 2 par na rok szkolny, 

e) strój kąpielowy, okulary, klapki, czepek i bilety wstępu na basen (wymagany rachunek za 

korzystanie z basenu).” 

 

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Do wniosku o udzielenie pomocy materialnej załącza 

się zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ubiegania się     

o stypendium przez ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się 

zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej”. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

 

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

Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 


