
 

Zarządzenie Nr 121/2016 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 09 listopada 2016 roku 

 

w sprawie: udzielania pomocy materialnej uczniom zamieszkującym na terenie gminy Masłów w 

okresie roku szkolnego 2016/2017 

 

     Na podstawie art. 90m ust. 1 oraz art. 90n ust. 3 ustawy o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2015 

poz. 2156 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXI/265/05 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 

2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Masłów (tj. Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 118, poz. 1472 z póżn. zm.) 

zmienionej Uchwałą XXXIII/289/05 Rady Gminy Masłów z dnia 30 maja 2005r. , Uchwałą Nr 

XL/340/06 Rady Gminy Masłów z dnia 09 lutego 2006 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/228/09 Rady 

Gminy Masłów z dnia 03 kwietnia 2009r zarządzam, co następuje: 

 

§1 

 

Pomoc materialna w roku szkolnym 2016/2017 będzie przyznawana uczniom w dwóch transzach: 

 

I –sza transza na okres IX – XII 2016 r. 

II-ga transza na okres I – VI 2017 r. 

§2 

 

I-sza transza będzie rozdysponowana w ramach środków finansowych otrzymanych w formie 

dotacji celowej w wysokości 52 899,00 w tym zasiłki szkolne 2 644,95 zł oraz środków własnych 

w wysokości 14 509,00 zł.  Łącznie stypendia 64 763,05 zł.  

 

§3 

 

Świadczenie przyznawane będzie na okres czterech miesięcy, tj. od września 2016 r. do grudnia 

2016 r.  

 Wysokość stypendium szkolnego będzie wynosić miesięcznie w zależności od dochodu na 

osobę w rodzinie: 

 

1. 0 – 257,00 : od września 2016 r. do października 2016 r. po 120,00 zł za miesiąc oraz od 

listopada 2016 r. do grudnia 2016 r. po 130,00 zł za miesiąc 

 

2. powyżej 257,00: od września 2016 r. do października 2016 r. po 106,00 zł za miesiąc oraz 

od listopada 2016 r. do grudnia 2016 r. po 111,00 zł za miesiąc 

 

§4 

 

Po otrzymaniu informacji o wysokości przyznanej dotacji celowej na okres 

I-VI 2017 r. oraz po podjęciu budżetu gminy Masłów na rok 2017, uruchomione zostaną decyzje 

z urzędu przyznające dalszą pomoc materialną uczniom w oparciu o wnioski, złożone w terminie 

do dnia 15 września 2016 r. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


