
    UCHWAŁA  Nr  XXV/153/2012                                                                   
 

RADY GMINY W GACI 
z dnia  2 października 2012 roku  

 
zmieniająca uchwałę Nr XII/71/2011 Rady Gminy w Gaci z dnia 21 lipca  2011    

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym            

dla uczniów. 

 
Na podstawie art.18 ust.2, pkt 14a i 40 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r.                         

o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) art.90f ustawy z dnia            
7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)  
Rada Gminy uchwala co następuje:                                              

 
§ 1 

 
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XII/71/2011 Rady Gminy w Gaci z dnia 21 czerwca 2011   
wprowadza się następujące zmiany  

1. § 1 otrzymuje brzmienie:  
Rozdział I 

 
POSTANOWIENIA WST ĘPNE 

 
§ 1 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) ustawie należy rozumieć przez to ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie 

oświaty (Dz.U.z 2004 roku Nr 256 poz.2572 z późn.zm.) 
2) szkole – należy rozumieć przez to   i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych 

dla młodzieży i dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadające uprawnień szkół 
publicznych, 

3) kolegiach – należy rozumieć przez to publiczne kolegia nauczycielskie, 
nauczycielskie kolegia języków obcych i kolegia pracowników służb społecznych, 

4) ośrodkach - należy rozumieć przez to publiczne i niepubliczne ośrodki umożliwiające 
dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze 
sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego lub nauki, 

5) uczniu - należy rozumieć przez to także słuchaczy kolegiów  i wychowanków 
ośrodków zamieszkałych na terenie gminy  Gać, 

6) dyrektorze - należy rozumieć przez to dyrektora szkoły a także dyrektora kolegium              
i ośrodka,  do którego uczęszcza uczeń, 

7) podmiocie uprawnionym do składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej - 
należy rozumieć przez to odpowiednio rodziców ucznia, pełnoletniego ucznia lub 
dyrektora, 

      8) maksymalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 200 % 
kwoty,  o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku                              
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 z późn.zm.)  



9) minimalnym miesięcznym stypendium szkolnym - należy rozumieć przez to 80 % 
kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku                                                 
o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 z późn.zm.)  

10) dochodzie uprawniającym do przyznania stypendium szkolnego - należy rozumieć 
przez to kwotę , o której mowa w art.8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku      
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn.zm.). 

11) innych okolicznościach -  należy rozumieć przez to występujące w rodzinie 
bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 

   brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm                       
lub narkomania, niepełność rodziny, 

12) wnioskodawcy - należy rozumieć przez to podmiot uprawniony do składania wniosku                          
o przyznanie pomocy materialnej, który złożył wniosek, 

13) zdarzeniu losowym - należy rozumieć przez to nagłe wystąpienie innych okoliczności 
lub klęski żywiołowej, 

14) pełna kwota zasiłku losowego - należy rozumieć przez to pięciokrotność kwoty,                    
o której mowa w art.6 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach 
rodzinnych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz.992 z późn.zm) 

15) stypendyście - należy rozumieć przez to ucznia, któremu przyznano stypendium 
szkolne lub zasiłek szkolny. 

2. skreśla się w § 9  pkt 3. 
                                                                                
 

                                                                                                                                                                                                                                          
§ 2 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać. 

 
§ 3 

 
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego                              
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 


