
Uchwała nr XXXIII/ 217/ 05
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 31 maja 2005.

w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Zdzieszowicach  dotyczącej  ustalenia 
regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Zdzieszowice.

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym  ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717,  Nr 162, 
poz. 1568,  z 2004 Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 90f  ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 i Nr 273, poz.2703, 
Nr 281, poz. 2781 oraz  z 2005r.Nr 17, poz. 141) Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala 
co następuje:

§ 1

    §  4  ust.  1  uchwały  nr  XXX/  200/  05  Rady  Miejskiej   w  Zdzieszowicach  z  dnia 
30  marca  2005  w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej 
o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Zdzieszowice 
otrzymuje brzmienie:

    Uczniowi  może być  przyznane miesięczne stypendium szkolne  w wysokości  80% 
kwoty,  o  której  mowa  w  art.  6  ust.  2  pkt  2  ustawy  z  dnia  28  listopada  2003 
o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. Nr 228,  poz. 2255 z późniejszymi zmianami) jeżeli 
w rodzinie dochód przekracza połowę kwoty i nie jest większy od kwoty , o której mowa 
w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, 
poz. 593 z późniejszymi zmianami).

§ 2

   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 3

    Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.
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