
Uchwala N XXXIV.223.2022 
Rady miny Siubice 

z dnia 27 s~cznia 2022 roku 

w spraWle: 	 zmiany uchwaly Nr XXIV/IS /05 Rady Gminy Siubice z dnia 14 kwietnia 2005 
roku, w sprawie regulamin udzielania pomocy materialnej 0 charakterze 
socjalnym. 

Na pDdstawie art. 90f. ustawy z d ia 7 wrzesnla 1991 r. 0. systemie Dswiaty (tekst 
jednDlity Dz. U. z 2021 r. pDZ. 1915) w zWI~zku z art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 

l1990 r. 0. samDrz~dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. pDZ. 1372 ze zm. ) Rada Gminy 
Slubice uchwala, CD nastypuje: 

§ 1 

W § 13 ust. 5 zal~cznika do. uchwaly Nr IV1159/05 Rady Gminy Slubice z dnia 14 kwietnia 

2005 roku w sprawie regulaminu Udzielan+ pDmDcy materialnej 0. charakterze sDcjalnym (Dz. 

Urz. WDj. MazDwieckiegD z 2005r, Nr 129, DZ. 3930 ze zm.2) 

1) Wpkt 2 kWDty ,,528z1" zastypuje siy kWD 
~ ,,600zf', 

§2 

WykDnanie uchwary pDwierza siy W6jtDWi Gminy Slubice. 

§3 

Uchwala pDdJega DglDszeniu W Dzienniku rZydDwym WDjew6dztwa MazDwieckiegD i WChDdzi 
w zycie w terminie 14 dni Dd dnia DglDzenia, z mDc~ DbDwi~zuj~c~ Dd dnia 1 stycznia 
2022 roku. 

Przcw 

Januszt:.I\' ki 

\dy 

SI 

1 Zmiany ustawy 0publikowano w Dz. U. z 2021r., poz. 1834. 


2 Zmiany Uchwaly opublikowano w Oz. Urz. Woj. M,zow. z 2006 r. Nr 101, poz. 3347 i Nr 260, poz. 9693, z 2009 

r. Nr 206, poz. 6073, z 2012 r. poz. 8239, z 2015 r. poz. 9022, z 2017 r. poz. 9721 oraz z 2018 r. poz. 9709. 




UZASADNIENIE 


Zgodnie z art. 90d. ust. 7 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty 

(t.j. Oz. U. z 2021 r. poz. 1915) miesiyczna wysokose dochodu na osoby w rodzinie ucznia 

uprawniaj'lca do ubiegania siy 0 stypendium szkolne nie moze bye wiyksza niz kwota 0 ktorej 

mowa wart. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 0 pomocy spolecznej 

(Oz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.). 

Kryteria dochodowe podlegaj'l weryfikacji co 3 lata zgodnie z art. 9 ustawy 0 pomocy 

spolecznej. 

Na podstawie rozporz'ldzenia Rady Ministrow z dnia 14 1ipca 2021 r. w sprawie 

zweryfikowanych kryteriow dochodowych oraz kwot swiadczen pieniyznych z pomocy 

spolecznej (Oz. U. z 2021r. poz. 1296) okreslono kryteria dochodowe, ktore obowi'lzuj'l 

od 1 stycznia 2022 roku. Miesiyczna wysokose dochodow na osoby w rodzinie, uprawniaj'lca do 

otrzymania pomocy materialnej 0 charakterze socjalnym, zgodnie z ww. rozporz'ldzeniem nie 

moze przekroczyc 600,00 zlotych. 

W swietle powyzszego naleZalo wprowadzic przedmiotow'l zmiany w uchwale. 


