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UCHWA£A Nr XXIV/158/2008 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU
z dnia 26 sierpnia 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXII/154/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszka³ych na terenie Miasta i Gminy Okonek
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
ze zm.) Rada Miejska w Okonku uchwala, co nastêpuje:
§1. W Za³¹czniku Nr 1 do Uchwa³y Nr XXII/154/2008 Rady
Miejskiej w Okonku z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka³ych na terenie
Miasta i Gminy Okonek wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
- §5 otrzymuje brzmienie:
§5. 1. Miesiêczn¹ wysokoæ stypendium szkolnego ustala
siê w nastêpuj¹cy sposób:
1) Je¿eli wysokoæ dochodu na osobê w rodzinie ucznia
wynosi nie wiêcej ni¿ 30% kwoty, o której mowa w art. 8
ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy spo³ecznej, to uczniowi
przys³uguje stypendium szkolne miesiêcznie w wysokoci
100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
o wiadczeniach rodzinnych.

to uczniowi przys³uguje stypendium szkolne miesiêcznie
w wysokoci 90% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt
2 ustawy o wiadczeniach rodzinnych.
3) Je¿eli wysokoæ dochodu na osobê w rodzinie ucznia
wynosi powy¿ej 60% i nie wiêcej ni¿ 100% kwoty, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy spo³ecznej,
to uczniowi przys³uguje stypendium szkolne miesiêcznie
w wysokoci 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt
2 ustawy o wiadczeniach rodzinnych.
2. Wysokoæ stypendium szkolnego, okrelon¹ na podstawie §5.1 niniejszego Regulaminu zwiêksza siê o 10%
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o
wiadczeniach rodzinnych w przypadku wyst¹pienia w rodzinie ucznia co najmniej jednej z okolicznoci, o których mowa
w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie owiaty.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Okonka.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2) Je¿eli wysokoæ dochodu na osobê w rodzinie ucznia
wynosi powy¿ej 30% i nie wiêcej ni¿ 60% kwoty, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy spo³ecznej,

Przewodniczacy
Rady Miejskiej
(-) mgr Danuta Per³owska
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UCHWA£A Nr XXII/130/08 RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Kobylin
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o
systemie owiaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 14,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.

1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818,
Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416)
Rada Miejska w Kobylinie uchwala:

