
 

 

UCHWAŁA NR VIII.69.2019 

RADY GMINY W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM 

z dnia 22 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XLIV.296.2018 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim  

z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) 

Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIV.296.2018 Rady Gminy 

w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 16 sierpnia 2018 r. dokonuje się następujących zmian: 

1) w Rozdziale 2 § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 150 zł do 300 zł netto – uczeń 

może otrzymać stypendium od 80% do 180% kwoty, o której mowa w ust. 2.” 

2) w Rozdziale 2 § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 300 zł netto do wysokości 

kwoty o której mowa w § 2 ust. 2 regulaminu – uczeń może otrzymać stypendium od 80% do 130% kwoty, 

o której mowa w ust. 2.” 

§ 2. Pozostałe zapisy Regulaminu pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie. 

§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych 

i Porządku Publicznego. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  

 

 Przewodnicząca  

Rady Gminy 

 

 

Beata Wiśniewska 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia wtorek, 17 grudnia 2019 r.

Poz. 6571
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