
UCHWAŁA Nr III/21/2011  
RADY GMINY LUBRZA  
z dnia 26 stycznia 2011r. 

 
zmieniającą Uchwałę nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 października 
2010 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza. 
 
Na podstawie art.90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
W Uchwale Nr XXXII/232/2010 Rady Gminy Lubrza z dnia 15.10.2010r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Lubrza wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„Miesięczną wysokość stypendium szkolnego ustala się w następujący sposób: 
 

1) przy dochodach miesięcznych na osobę w rodzinie ucznia w przedziale od 0zł do 
100zł w wysokości 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia                    
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. 
zm.). 

 
2) przy dochodach miesięcznych na osobę w rodzinie ucznia w przedziale od 101zł do   

200zł w wysokości 160% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia          
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. 
zm.). 

 
3) przy dochodach miesięcznych na osobę w rodzinie ucznia w przedziale od 201zł do 

300zł w wysokości 120% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia   
28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. 
zm.). 

 
4) przy dochodach miesięcznych na osobę w rodzinie ucznia w przedziale od 301zł do 

351zł w wysokości 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia     
28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. 
zm.).” 

 
§ 2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

PRZEWODNICZĄCA 
           Rady Gminy Lubrza 
          ElŜbieta Szwadowska 
 


