
UCHWAŁA Nr IIHFHĘS-IEDHS
Rady [.*-ruinyr Dpinugńm Górna

3 dniu 23 marca 1005 r.

w rap rawie regulaminu udrielaniu pnmuqr' maturialuc-j n charakter.-.c- sucjaluym dla
umnińw

ha padam-M:: a|r1.'131:lł'u5[av.'1.' : dnia TI' wmawia 1996 u ayatumiu uświmy ( ”I. L'. 5: 2004 r. Nr
255, pw.. EST-T, zu:: Im-] uran-.*. art.”? 1151- Z [3l nal-awg; ;f, dnia H marca [990 r. & 33:11n|?ąd?:ic
gminnym 1 Dz. L.” . ;: lum r. Nr HE. pugJi'Ql EE mn.] Rada Gminy [_Ipinngńm Górna
uchwala. w nmIępujc:

(:; [

Prayjmuia się „.culamin udalclania pumucy mamrialnej & chwal-11cm: EEŻI-EJELIE'IFH'I dla
na:-J.ni-flw", xamiasxkałych nu LćreniE gminy-', zwarty ci:-Huj .. Regulaminem". Samm-łącz,-
:ałąranik du uchwały-

"'I% .;

Wyb-[mumia uchwały pn.:-wiam Fil.? Wójt-zwi Gminy.

5?- FI

l-chwala ”53110d ”"-' ”??”-355 P” ”??”—”fit.: [4 dni mi dnia ugłuacnia w [hie-nnilcu [.Irxq-ziuwgr'm
qmu'mdłtwa fl.-Iaxuwiuukiugu.

PNE-wm” ilc' .:::; lŁadminjr'

J 3 [1 :' Majewski



Załącrnik :;a [Fchttrały T'a'r H HIV.-"13332095
Hint:,- timing-' Dpinugńra tłńma

3 dnia 23 marca EDIUS :.

RICE L'LJ'ŁMIN

trntzmmrtm [~m-mc? MATEHMLHEJ u CHAMAHTERŁF
mamma-'M DLA UCZNIÓW ŁĄMIEHŁMŁYCH
ma TERENIE til-1154? UPINUGÓRA GÓRNA.

Regulamin okruśla: mumie pumuuy m ater'talncj |:- charakterisc SUEjHlTI j.,-m. uprawnlunyuh dr:

Ltitgf'sltćmiu pttlt']-t':-C'_-.-'„ warunki tttragr'mtlnił: świadczeń, [tamty- pmttncy matt-wiMniej~ tryb i ap-usć-h
nagrzewa-aniu :iaa'iadcucń [JH-11". trgr'h 't spe-sób ta-ąttrxjr'mywanla i uttthnia świata:-ń nru-a'. ]trcisy
pricjr-ritłit'twlł.

I. l'astanuwiunia wstępne

«5 1

1- Śtt'iadcmniartti pni-[muy materialna] ::: Chartlkl-ĘTEE Enclialnym ;:wunymi dai-;:j purm'mą
materialną 51:

I.-" zlt-rpm dla szkulnn
”.!2 zasiłki sxknlne.

E.. Hakrnć w t'cgulaminiE-jest mnw-a u:
1." Itrytm-ium dnchoduwym — należa-' max.-;: w rnxumiuć miałęm-?na HE'ZŁ'SDLŁCJŚLE duchu-du m1

«mah-:; w rml-„dnia, n któ-mi muwa w mt. & mat.] pkt 2 titta-tw ;: dnia 12 marca 2004 r- n

puma-ug- a[tnłcumąi FEM. ll- Hr tfu-4. pw. 593: Dz. U. Hr LH.. pni- [Dill i Nr EH, pn:. ETBE-Ę
EF kwucie zaailku rndiinuegu — nalei'a' prac;; lu rwumieć kwalę. u Lutrej mowa w art. fi.

1.1312 pkt 2 ustawy a'. dnia 23 [Empatia EWG r. (5 świłuilcmtiaclt rudawych ." Dz. L.". 223.
5303.2255 w: sam..-",

3.-" Html-|: — należy praw. Lt."!- rnzumiuć axknły pubticmri niepuhlicinc u uprawnieniah 5:51:13!
publi-:myclt dla młudaiuiny i dla dmusłyuh,

45 kulngium — nalutcy prac?. to mmmieć publi-umc: kcllegla naucwuirlakie: nattcryuiulrikie
kulą-gia jĘ-qr'kńw [ab-cych, kulegia matmą-ników Służb HpŁŁłĘE-b'ttlf-Ch uraz-: niEpIJhH-EEHĘ

I—tnlegia ttauwg-cielst-zie: lt:tUt:-E.;~'CiE|Sl-ŁiE kulcgittjęrgr't-tm-r' obcych i kukgia prawna-nikim-
5ługh HEtt'rtEBCEt-El'h

IS.-' mt rndku — należy prac;: w nwumie-f: public,-me l niepubliuxm: uśmdki, c- ktńryuh mnwa w
art. lh ust. '.l' ustaw;-' ?. dnia ? WTIĘŚF'IiIl I'lł'fil r. 'I] ay'atctttte aśka-"taty .-"D.-r.. U . ?. EBD-4 [. HT
255„ pna 251? H- art..". untnżliwiające dniecinm i młmlłje-ły realizację ubnwiąrJ-tu
HHLLIŻIII'JCĘU.

3. Pw.]; t|5tatla1tlu [ug-turium dn::lmtinwugg :; którym lTlD'ti'n'tl w ust. 2 pkt I alu dnchndu nit:

WHC-m git,-: świ-„tdwcr't [tumany Tl'tLĘFiEtIt'Itśj pray-dxiclnnych niuicjsxym regulaminrm.



II. [.Iprmmienin dcr utrzymania pnmucy materialnej

EE

]. Fame-n: mmwiaina przysługuje Eamicaximlym na T.Gt'Cl'ji-i: gminnąr Upinugńm lii-farna:
i.-' ucxnimn sxkńi puhiiunych i niępuhiiumych u uprawnieniach mimi publiczny-uh dla

mindzirży i dla dawały-uh mm'. słucham:-53; pubiicxnycb kulęgiriw naucą-wńnżlsiiiń,
nuuuxycieisiiich kuiagińqxykim- nbc-ych i kulcgiów matma-nikim- służb spulcuanyuh —

dn:: CZHHU Nil.-ElfiCEEI'lia karmin-enia: nii: dłuąłiaj jedn-a_i: rii-J: Liu uknńcmnia 2-4 TLiii'ŁLl życia,
2.” wyciwna'ankiim publicmwuh i niepublicanych uśrndkńw umużiiwiających damit-m i

3

młmiaieity upuśiuiiri'inych umyaiuwn w Etnpniu głębcikim & także. dacicui i młudaicż
Lipnik-zimna Limjn'EłLWaTi ?.E 5przigżunymi niepełnwpmwnnścimni — iłu ;**-msu ukończenia
realizacji udpnwicdniu Łihcgrwiąaiau a::kuiniżgn i nbawiąaku nauki:
uuminm sgkńi niepublicanych nii: pnaiadąiącyuh uprawnień gzkiił puhlicmych dla
miuniriei'y i dia duruaijr'ch - cin EIHSU ukm'icxęnia muli-„tacji nimwiąxku nauki: nianych
dalej uprawniunymi.

?. i'm-scr, EHmiżHIi-LiEI-mli': na lurenie. Gminy Dpiimgma [ić-rna maumie się amica-f.];iwanie w
maumieniu praupiańw i-Liidcksu cywilnegn-

Ell. ”Warunki atm-m ania. pumnq materialnej

„53

[. Stypendium Saic-„nine mnżc nim)-mai: uprawiany- fnajdująuy się w Lrudniąi sytuacji
maturiainuji wynikającej '; nisi-Lich ciuchiiriciw na nami:-|:; w rudainie: & w smxcgńinnścił gdy
w I'Ł'ILiEil'ji-i: i-f'y'iitępujc:

i..-' hanah-nulla
'H.

„.q

„:'niupui111'ispra1r'i'TlL1Ść-.
ciężka lub dlugatmaia mamba

4.-' wicindaiutnuiii
5. brak mniejęumśui ii'jf'pełriiania i'uniiuji LipiBiiLuicm-wythnwa'ń'E-Łyuh.
ii.-' aikuhniixrm
'T.'H

H-"
rL1d3-fir'iElE-it riiqziułna1
knsxtnwny iiiijaid dn Ełku-ty.

?. Ła trudną sytuację maturalną. 'D któr-aj [THIN-fil w punkuii: i uwaa się Sj-Tllłlilję, gdy

I'--|-

mie.-*.ięacznzi W]"Ei-L'IŁ'IŻEIŚŚ- duchu-Liu na minh-ę w rmińnie nie FHEdEi-IĘI. kryterium
duchu-lluwcgu

„E_i-4

Stypendium SIkUlI'Iłż PFEF?J'IH'L'€HIH: na rii-:ms nic długi.-air.)- niż mi wmn-śnią di".- CFĘI'WCEL w
danym nii-au witali-11cm. H w prawa-dku Łałuchamy kolegiów — m1 niu-25 nic dimmi-3.33 ni?. nd
paź-iaicmiiiii di:- warm-„~a w Lian ym roku szkulnyrti.

.i dacii [karm-a sna-'pundium s-rkninrgii 1:31) mwmaga, :;iypcmiium arian—im: mam być
reui in:-wani: w :'.riiresach innych ni?. micsięcmę Iuh jednnmmia-u, ?. tym że wami:-ić
siypcnąiium sxkuincgu w danym raku witali-13111 nic: mnie prackmcayć łącznie



dwu-d:.icamkmtncści kwiaty zanilku mdminn'cgc. a w pracy-padku słuchamy klilcgibw —

LIHiEIT'IMETDIILTDIHDŚCi lcwnty zaniku rudzinncgn.

Eri

]_ 'E-ltypcndium agi-Lubie nic pray-nlugujc' iiprnwnicncmu. luLnry DtIEymq: innc niy-pendinm c
I.:hlll'aktct'i-Et! sic-cjnlnym rc środków publicmych. ?. castrgcżcnicm ml. 2.

.” Lipiny-„ninna klń ry utrzymuje. ilmc stypcndium :; cbmalctcrzc sucjnlnym zc- śrcdlcc'nw

publicznych, mcżc ulrrymac :::ly'pendium nxknlnc w wymknś-Ei, które. lącznic ;c innym

alypcndium n charnktcrcc mcjalnym nc śmdlców publicznych nic przckrucnyc

dywdxicstckrcmuści lan-cly xiisiłlzu mdxinnegm :: w pr.:ynadku alucbcccy kulcginw —

cnicnincstckrclncści kwcly Emil!-cu mdainncgb.

ĘIS

. Easiłclc s;:lmlny mcżc clrnymnć uprawnicny. który malagi cia.; przejściu-bc w Lruclncj

Sytuacji matcrinlncj I pbwcdu IdHIŁĘI'IiEt lcacwcgc npcwcdcwuncgc m.in. clc-Łlcą chumhą

cxy śmicrcią najhllai'HE-Egb c-łłunka mdiiny. pnżnrcm. kradnicżą cay inną luca-ką ?ywlułmy'ą,

n micsiccmc wyscilccśc dcchcdu na cclcnlcn rc-clctiny nic prrckraczn Bill] El. Wysbmicnic
IElŁll'EEJIiHI lun-;wcgc TI'IUEi-i :tcntnć cibbrnc. udbkumcntc-wmic. cacy pctwicnimnc na ymic-iku

pracy. achy-nc wsi. ini 'na-jancicm ndarzcr'i c::y klęsk. żywicłcwycb Eni-inych Wiijlcwi Gminy.

7-1. [JI IHE-iH-Ł'k nal-inlay inc-Inc ubicgcć nic;- w [crminic nic diułanym niż dwa micsiącc nd
wyctąpicnin cdcrccnia uiścccdniająccgc ]:l-I'ŁyLILEH'IiE tego msilku.

W. Fu rmy pnmncy mntcrinlncj

Ę?

_ . Eitypcnclium calculnc irinżc być uliclclcinc uprawnia ncmu w ibrmic:
l.-' culkcwitcgc lub częścicwc gc: pclcrycia kanalów mi:-riału w mięciach cclulcacyj nych.

w lyni W'jr'I'Ó'WI'IElWCĘ'Eh„ wyl-'.mczających pcza Enjccia rcalimwnnu w salach: w

ramach planu ]”ll-llIL'Ja'EE'Jill.
l." uniknyy'ilcgn lub cxcścinwcgn pul-.- rycin kcsanciw udniału w ujęciach rcalincwanych

pracuś-'t akc-Elc.
3.” pc-mucy vmc-nauce] n IEhElTlll-LLEI'EE cciulcncyjnym, w tym w nzcncgńlnnści zak cpu

piidrccrnikiiw. dcl'innn mwanic dc Eakupu pumccy naulccwy'cb,
-4.-" świniicncnia plL'niĘh'I-Egn, jcżcli udciclcnic Stypendium w Fcrmnch. ci których nim-rc w plci

i. p.pkt l-Zl nic jcst mciliwc ani cclcwc.

E- Slypcndium axlwlnc itic'Łc być ud'ciclcinc uprawnicnyrn rick-nl punadgimnaxjalnycb ma:»:

cłuchncmm kolcgiów w furmic całkcnwilcgb lub cccściuwcgc pcha-ycia kaszel—liw

niy-ianamr'cli '! WHERE-lum "E'—lh PWR ”'liĘlEUiim xamicsnlcnniu.

"~”- Stypumiium akclnc. mcżc byc udziclnnc cdncj lub kilku fcrmncli _icdnccycsitiic.



as

_Icacli l'urnta stypcmliunt saltalncga taga wymaga mam być ana rcalisuwana w altrcsach

innych niż nticsiacanic lub jcdnaraaawtn ?. tym. ac- wartaśc' stypcndium autka-lnt: 1u w danym

rui-„u sai-Lalnym nia maa: prackracayc łacanic maksymalnie prsyanancj lcwcrty.

aa
luk-'ysaltusc stypcnclium sakulncau ustala się w 1aya-aimści Elll'la kwoty aasilku radsinnc-gu

jarcli aya-aaa dachaau na jadnacsaha w radainic nia prackracaa ”10% kryta-rium
Lit'tcittłliiua'r'cgu.

yti-lii

I. EaaiIcl—z sakulny maa: być prayanany w l'urtnia sa'iaticacnia pianicancgu, na paln'ycic

a..-ydatkuw ?wiasanych a pmcascm ctlnl-zacyj nym lub w famtic puma-ay macanwcj a

chata'llttarra aciultacyjnytn. raz w mitu sakalnyrn. niaaalcsnic ud atraymancgu stypcntiium
saknlttcgu.

I'-.|- W urasadniunych praypadkach. aas-Hai: saltainy muaaa być pray-an any drugi ma w tym

samym mitu saaulnym.

.:- "Mysuiwac saaiłI-tu salmlnaga nic mni-ta prackrucayc jedn-ataman itwaty siant'm-iacai
niaciultrutnnsc law-aty sasiil-tu tudainncgu.

4. Sacac gt'altm-a aaaad y ustalania wysukaści zasilku sal-'.ulnagu tia-sględttiajacc indywidualną
acanc sdarscnia iDErDWCĘĘL ustala Wójt Gminy.

”"r". Tryb i apasńb prayznawania świadczeń pamacy materialnej

g;? |]

l . Świadcacnia [mmc-cy malarialncj pray-mais Wii-jl Gminy a= dradac clccyaji
administracyjucj.

"ł. Elc- sałattyicnia spraw :. galu-esti pamucy rnatcrialncj :; uharalttatac auc-jalnynt ”'a-”aji Gminy
maas ata-misc Harnisja Sly-pcndialna akrcslajac _icj tcgulamin.

'..n.'| WLF-_i: Gminy maas tmuważnić dyrclctura [W.H.-"LS ciu wydania "a' jaga imianiu clccysji.

iii?

]. Świadcaania pumttcy mat-zdalnej a chatalucrac sacjalnym sa praymawamc na WIllUHĘi'LI
1.t mdaicńw luit prawnych apislumów ucz-mia alba waiasck painalclnicga ucznia. pc-

aaaiagnicciu upinii adpawicdnia dytcktcrra sal-:criyn ltalagiurn lub usta-dita
I'-.-' adpmvimlniu [i:r'I'EkiliJIil a'altaly, kulagium lub uśrucliaa.

1- Swiadcaania puma-cy matctialncj maga być. prsyanawanc ulu-nia;: a magda-



3- Swiadaannia pnmnny malarialnaj :! charakter:; annjainym jak i nalac-miki dn wn'msuku nit:

puidlngaia npłnuie nkarbnwnj.

«5.113

]. Wnin 5:5: n prayanania śniada-nania pnmnc-y materialnej n uh araktaran ancjalnym aan-iwa,

w naaaagnlnn-ści:
l.-' imi-n i naawiakn urania i_ingn nidainnw.
2! init-jana: aamiaaakanin ucznia.
3.9 dane nawadniające pray-mania ania:—[wania pnmnay materialną w L'y't'n aaa'nriadcannin

n wysuni-śni :lcmhnd-aw. '; aaatraażnninm pkt 2.
4." nna-niania fI-Ełt'I'I'LĘ- :;n'iad-aannia pnmncy malarialnai, inna iii-.=. fnrma piu-.nięana-

Z”. W praypadl-Ln ubiegania się n atypandinm aaknlna dla nr:-ania. ktńrngn rndaina knraynta na

śniada-sań pieniężnych ?. pnrnnny anni-anmnj. praadkłada ang anśn-iadcannia n karayatanin

a: śniada-ann pianinanynh r. nami:-cy apntncanaj.

'u-J . ”Nahanni-:. n praymanin nIyp-andnn'n wknlnagn ania-ala się aln dnia Izi- n-Tana'nin. a w

praypadku ałnnhanay nnlnginw — dn dnia IS pażdainrnina Lianagn rnkn aaknlnann.

4. w naaaadninnyah pray-padkach wnjnank n pray-anemię: stypendium avknlnagn ]TlEJ'J'lł być

ałnann-c: nn uniywin 1Erni'mu, n I:;Lnrym mnwn w pkt 3.

Lil - Wninaak n pray-znamię: pnmnny maLnrialnai uprawninny pna-f'ininn alnayć w Gminnym
Enapnln Elmnmnitann-Administracyjnym Sakai w (Zmiana-firan Gian-cj.

„E:-14

[. Purim-|: matnrialna nrayanana w fnrmin pinnięanai- malina-wanajnat w kania [madu [iminy

lub praalnwcm na rachunek banany-ry-

l'-i' - PULTIUL: materialna pray-anima w innej niż: lin-Liana w nai. 1 fiz-nnie italian-wana jast w apnanh
ściśle nalalnny pirata Wójta Gminy.

”H. Tryb i apnauhy watnymywania i anfanin [mamuty materialnej

% [5

1 . IŁndainu uamia ]nh rna-mniami nprawninny ntraymujany aty-Wadium naknlnn aa nhnwiaanni

niaawłnnanin mawia-:inmić Wójta n uataniu praynay'n, które atannn-ily pndatawę prayanania

atypnmiium saknlnngn.

b-J , Puur-ib; pkt ] ania-aja nin nilpnwindnin dn nly'rakmra aakniy„ knlaginm huh naradka w
praynadkm gdy dywan?—r nnn-nimi: infnrmacjn n ustania nraynayn, kmn: atannw'iły
pndatawn [Jr.-'yanania stypendium aaknlnegn.

śilń

]. Stypundium nal-anim: watiaymnjn aię lub auta w nraypadku ua1nn'ia praynayn, które
alarm wlły pndatawęjagn pray-anania.



E.Wyseaeśe nalemnśei podlegającej nyt'etewi :::raa termin i spnsah swrntu tej naleanesei

|'-I |

|_|.J

EJ

ustala sie w drndse deeyaji administracyjnej-

- W praypadku ss.-.:aegelnyeh, Zwłaszcza jeżeli żądanie awrntu wydatkam- na ndsielnne
alypendium Heimlne w wiat”-ai lub w casa ataman-Huby dla eaeby aebewiaeanej nadmiem-e
eheiaaenie, Wójt Gminy nie-ae nd.-stapia ed Zadania Lakiege: awrntu.

. Iii: an-tdeene należneśei :: tytułu nienależnie pebranege stypendium sal-:nlnege: pedlegają
ŚE-iagrtięciu w Ltyi'lie ptłepiaaw ::: wampiry-"aniu egaekueyjnym w administracji.

1i'll. Przepisy praejśeinwe

@ l'?

Lipraainieni, lit-inym ::lu dnia 3] grudnia 2004 1'. |:I]'.E.y]-II'l-t-?|I1<J świadeaenia pameey
materialnei. aau-hewuja te świadeeenia xy detyeheaasmyej wysnknsei de: knńca nkresu, na
jaki apatały praymane.

Wninsek a [tray-nianie stypendium aaaelnegu na minus ad 1 atyeania EDGE i'. de 30
eaerwea EDGE: r. uprawnieni mega składać dn dnia 31-03.2095 r.

W uaasadnienyeh praypadkaeh: ':yniesek :: prayznanie stypendium sskeinege mase być
Iii'n'un'ie ps:: upij-wie terminu. ('1- i::lifiryrri mms-'a w ust. 2.

Stypendium siti-Lniane ]1-I'.T-'.1:.-'1I1:3Ji£' na animal-:, ::: którym mna.-a y:- ual. 1. mega: i::yi': udaieleae
aa eines ::J-ti dnia ] sty-rania 2,0115. r.

«5-13

Ihieei byly-ah pra-::mynikaw państwem-eh preedaiabierstw guapa-darki palnej aeaaee sie w
azkełaeh penadgimnaajainyeh które w dniu n'ejseia w ?ycie niniejaaej ustawy elraymuja
Stypendia prayanane pra-:::: Ageneie Hieruehenieśei Rnlnyeh: aaehmyują te stypendia da
dnia Ef] eaerwea ?.[itii r. Stypendia te wypłaca Agencja Nieruchemeśei Rolnych-

Wypłata Stypendiów i aaaiiitdw sakulnyeh nastapi ]J-a- atraymaniu dntaeji- a: której mna.-'a w
art. LŻJtJ' r ust. i ustawy.


