
  
 

UCHWAŁA  Nr XIII / 64 /2008 
Rady Gminy w Bytnicy 

 
z dnia 5 lutego 2008r.        

 
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Bytnicy nr XXII/121/05 z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej  
dla uczniów. 

 
 

Na podstawie art. 90f. Ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, z  późn. zm.) uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
§ 3 ust 2 uchwały Rady Gminy nr XXII/121/05 z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej dla uczniów, otrzymuje brzmienie: 
 
„Ustala się następujące grupy dochodowe. 

a. dochód miesięczny na członka rodziny ucznia do kwoty 160,00zł – I grupa 
b. dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 160,01zł 

i nie przekraczający 260,00zł – II grupa 
c. dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wyższy niż 260,01zł 

i nie przekraczający 351,00zł – III grupa” 
 

§ 2 
W powołanej wyżej uchwale dodaje się § 3 ust 3 o brzmieniu: 
 
„Kwota stypendium wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej wynosi: 

a. przy I grupie kwota do 128,00zł 
b. przy II grupie kwota do 100,00zł 
c. przy  III grupie kwota do 70,00zł” 

W momencie przyznania minimalnej wysokości dotacji, wnioskodawcom można wypłacić minimalne 
stypendium nie biorąc pod uwagę dochodu w rodzinie na jednego członka rodziny. 
W momencie przyznania maksymalnej wysokości dotacji, wnioskodawcom można wypłacić 
maksymalną wysokość stypendium bez względu na dochód w rodzinie na jednego członka rodziny”.  
 

§ 3 
W powołanej wyżej uchwale uchyla się § 7  rozdziału III i § 11 rozdziału IV. 
 

§ 4 
§ 15 powołanej wyżej uchwały otrzymuje brzmienie: 
 
„Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego” 

 
§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego 
 
 
 
 



 


