
UCHWAŁA Nr XIV/121/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej                       

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sochocin 

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 poz. 

2156 ze zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§1. W uchwale Nr VI/50/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Sochocin wprowadza się następujące zmiany: 

1) Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/50/2011 z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie 

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Sochocin przyjmuje brzmienie stanowiące załącznik do 

niniejszej uchwały; 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2016r. 

 

 

  

 

 



 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XIV/121/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 17 czerwca 2016 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej                       

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sochocin 

 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 poz. 

2156 ze zm.), rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Pomoc materialna jest udzielana 

uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania 

barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Regulamin 

winien określać sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego, formy, w jakich udziela 

się stypendium szkolnego, tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego oraz tryb i sposób 

udzielania zasiłku szkolnego. 

Uchwałą Nr VI/50/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 r. wprowadzono 

„Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Sochocin”. 

Nowe uregulowania prawne w realizacji pomocy materialnej dla uczniów wyłoniły 

konieczność zmiany wniosku o przyznanie stypendium szkolnego i dostosowania jego druku 

do aktualnego stanu prawnego.  

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam uchwałę w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Sochocin. 

 

  
 


