UCHWAŁA NR XXXIV/271/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 27 marca 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/290/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniom.
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572
ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/290/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
Regulaminu udzielania pomocy materialnej uczniów wprowadza się zmiany:
1. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Ustanawia się następujące grupy dochodowe:
1) do 200% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 100% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej dla
uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności
2) do 150% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę
w rodzinie nie przekracza 61% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej,
3) do 125% kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobę
w rodzinie wynosi powyżej 61% do 100% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku
Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
W związku ze zwiększonymi kwotami dotacji na poszczególne lata oraz obowiązkowym wkładem własnym 20%
otrzymanej dotacji na pomoc materialną uczniów istnieje możliwość podniesienia wypłacanych kwot: - dla
uczniów niepełnosprawnych, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 456 zł (netto) dofinansowanie
proponowane wynosi 212 zł miesięcznie - dla uczniów gdy dochód nie przekracza 211 zł wówczas dofinansowanie
wynosiłoby 159 zł miesięcznie (obecnie 132 zł) - dla uczniów gdy dochód wynosi 211 do 456 zł dofinansowanie to
wyniosłoby 132 zł (obecnie 106 zł).
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