
UCHWAŁA NR 196/2015
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 5 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta 

Radomia zmienionej Uchwałą Nr 150/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 
594 z późn.zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r., Nr 256, poz. 
2572 z późn.zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 5:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 wnioskodawca jest 
zobowiązany do przedłożenia imiennych rachunków (faktur) lub innych dokumentów potwierdzających poniesione 
wydatki na cele edukacyjne.”,

b) ust. 3. otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku udzielania stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca jest zobowiązany 
do złożenia oświadczenia o tym, że wypłacona kwota zostanie wydatkowana na cele edukacyjne, a po wypłaceniu 
stypendium przedstawi imienne rachunki (faktury) lub inne dokumenty potwierdzające wydatkowanie go na cele 
edukacyjne.”;

2) § 8 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sytuacji materialnej ucznia z tym, że w przypadku gdy:

a) dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi powyżej 70% do 100% kryterium dochodowego - wysokość 
stypendium szkolnego może wynosić od 80% do 110% kwoty zasiłku rodzinnego,

b) dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi od 40% do 70% kryterium dochodowego - wysokość stypendium 
szkolnego może wynosić od 111% do 150% kwoty zasiłku rodzinnego,

c) dochód na osobę w rodzinie ucznia wynosi poniżej 40 % kryterium dochodowego – wysokość stypendium 
szkolnego może wynosić od 151% do 200% kwoty zasiłku  rodzinnego.”.

§ 2. Przepis § 1 pkt 1 uchwały, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do wszystkich spraw o ustalenie 
uprawnień do pomocy materialnej o charakterze socjalnym wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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