UCHWAŁA NR xl7l .2011
RADY MIEJSKIEJ \il JtrLCZU_LASKOWICACH
z dnia ż8 czerwca

201

l

r,

w sprawie zmiany uchwaĘ nr XXV194lż005 Rady Miejskiej w Jelczu -Laskowicach z dnia 14 marca
2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnYm
dla uczniów zamieszkaĘch na terenie Gminy Jelcz -Laskowice.

Na podstawie ań. 18 ust,2pkt 15 ustawy zdnia 8marca 1990 roku osamorządzie gminnym ( tj. Dz. U.
zż0O1r. Nr 142, poz. 1591 zpoźn. zm.) oraz art, 90 f ustawy zdnia 7 wrzęŚnia 199l roku osYstemie
oświaty(tj, Dz, IJ. zż}O4r.,Nr 256, poz.257ż zpóźn. zm.) Rada Miejska w Jelczu -Laskowicach

uchwala,

co następuje:

1.W uchwale nr XXX/I9412005 Rady Miejskiej wJelczu -Laskowicach zdnia l4 nlarca 2005 roktr
* s§.uwie ustalęnia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnYm dla uczniów
§

zamieszkaĘch na terenie Gminy Jęlcz -Laskowice wprowadza się następujące zmianY:

W §3 uchwĄ dodaje się pkt 6 i pkt 7 o następującej treści:
listoPada 2003r,
,,6. ustawie oświadczeniach rodzinnych - rozumie się przez to ustawę zdnia 28
zm.),
późn.
z
o świadczeniachrodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. ż55
7.ustawie o pomocy społecznej - rozumie się przez to ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o PomocY
społecznej (Dz. U. z 2009 r, Nr l75, poz. 136ż z późn. zm.)"
1,

2,W

§

6.uchwaĘ dodaje się ust. 6 o następującej treści:

,,W przypadku stypendium przyznanęgo na I semestr roku szkolnego, do refundacji zakuPÓrł'
określonych'w § 6 ust, i pkt l i 2iegulaminu, przyjmowane mogą być oryginaĘ faktur, rachunków takze
z miesiąca iipca i sierpnia poprzedzającego dany rok szkoln3l,"

pkt 1 uchwały zmienia się zdanie: "opłacane bezpośrednio przęz Gminę Jelcz-Laskowice
(za pośrednictwemszkoły)", na : ,,opłacane bezpośrednioprzez Miejsko- Gminny OŚrodek PomocY
Społecznej w Jęlczu -Laskowicach (za pośrednictwem szkoły)",

3.W §

7 ust. 2

4. W § 7 uchwały dodaje się ust. 3 o następującej treści:

wkasie banku aktualnie
,,Refundacja kosztów, októrych mowa wust. 2pkt Znastępuje gotówką
wnioskodawcY"
osobiste
konto
obsługującym MGOPS w Jelczu -Laskowicach lub na
5

.

skreśla się dotychczasową treść§ 1 4

uchwĄ

i zastępuj e nową brznr ien iu:

l. Wysokość stypendium szkolnego uza|eżnionajest od kwoty miesięcznego dochodu przYPadającego na
Że dcl
osobę wrodzinię uóznia, ustaloną zgodnie zart.8ust. 3-13 ustawy opomocy sPołecznej, ZrYm,
dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i morywacYjnYm.
2. Stypendium ptzlznawane jest jednorazowo nakażdy semestr w roku szkolnYm.

3. Wysokośó stypendium uzależniona jest od posiadanych środków na ten cel r,zachowańem zasa,j"
określonej walt. 9Ód ust. 9, 10 ustawy osystemie oświa§ oraz zgodnię zzakwalifikowaniem ucznia do
grupy dochodowej wedfug ponizszej tabeli:

Grupa
dochodowa

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie w

od kwoty,

o

której mowa w

art. 8 ust, l pkt

2

7o

ustawy

Miesięczna wysokośćsrypendium szkolnego

kwoty.

o

której mowa \\,art.

o pomocy spolecznej

o śrviadczeniach rodzinnl,ch

I

Od 0 do 40%

Od.90% do 200%o

II

Potyżej

III

Powyżej 70%odo100%o

40o/o

§ 2. Wykonanie
Id :

do

ust,

2

pkt

rv

91, tld

2 ustarł,y

Od85% do 150%

70o/o

uchwĄ powierza

6

Od 80% do 100%

się Burmistrzowi Miasta i Gminy Je|cz, Laskowicę.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po
Woj ewódznva Dolnośląskiego.

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowynl

Przewodniczący Rady
Miejskiej w JelczuLaskowicach

Henryk Koch
ł_i
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