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4. rodki do wyp³aty stypendiów przygotowuje Urz¹d Miejski w Kobylinie.
5. W przypadku opónieñ w przekazywaniu dotacji celowej
z bud¿etu pañstwa terminy wyp³at stypendiów mog¹
zostaæ zmienione.
§5. Tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego
1. Na zasi³ki szkolne dla uczniów przeznacza siê do 3%
dotacji celowej otrzymanej przez Gminê Kobylin w trybie
art. 90r ust. 1 ustawy o systemie owiaty.

7. Forma wiadczenia oraz termin jej realizacji zostanie okrelony indywidualnie w decyzji o przyznaniu zasi³ku szkolnego.
8. Wnioski o przyznanie zasi³ku szkolnego rozpatrywane
bêd¹ do wyczerpania rodków przeznaczonych na dany
rodzaj pomocy socjalnej.
9. Zdarzenie losowe, bêd¹ce podstaw¹ przyznania zasi³ku
szkolnego powinno byæ udokumentowane (np. protoko³em b¹d zawiadczeniem wystawionym przez odpowiedni¹ instytucjê).

2. Zasi³ek szkolny jest form¹ doranej bezzwrotnej pomocy
dla ucznia.
3. Zasi³ek szkolny przyznaje siê uczniowi znajduj¹cemu siê
przejciowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu
zdarzenia losowego, w szczególnoci:
1) braku dochodu w rodzinie spowodowanego nag³¹
utrat¹ pracy rodzica (rodziców),

§6. Postanowienia koñcowe
1. W przypadku zmiany sytuacji materialnej ucznia rodzice
b¹d pe³noletni uczeñ zobowi¹zani s¹ do przedstawienia
aktualnych zawiadczeñ potwierdzaj¹cych wy¿ej wymienion¹ zmianê.
2. Uczeñ traci prawo do stypendium szkolnego gdy:
1) zosta³ zawieszony w prawach ucznia,

2) nag³ej choroby lub mierci c z³onka rodziny,

2) uzyska³ pomoc materialn¹ na podstawie nieprawdziwych danych.

3) innych zdarzeñ losowych (po¿ar, zalanie mieszkania,
klêska ¿ywio³owa itp.), rozpatrywanych indywidualnie,
które Gminna Komisja Stypendialna uzna za zasadne
do przyznania zasi³ku szkolnego.

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kobylina.

4. O wysokoci zasi³ku szkolnego decyduje Burmistrz Kobylina na podstawie z³o¿onego wniosku kieruj¹c siê indywidualn¹ ocen¹ skutków zdarzenia losowego oraz opini¹
Komisji.

§8. Traci moc uchwa³a Nr XXV/195/2005 Rady Miejskiej w
Kobylinie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Kobylin.

5. Zasi³ek szkolny przyznaje siê raz w roku, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach dwa razy w roku.

§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

6. Zasi³ek szkolny przyznawany jest na wniosek z³o¿ony w
Urzêdzie Miejskim w Kobylinie lub z urzêdu.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Piotr Chlebowski

2740
UCHWA£A Nr XXV/148/2008 RADY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie pozbawienia dróg na terenie Powiatu Wolsztyñskiego kategorii dróg powiatowych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
roku o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592, zmiany  Dz.U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6a ust. 2 i art. 10

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, zmiany Dz.U. z 2008 r.
Nr 54, poz. 326) w porozumieniu z Zarz¹dem Województwa
Wielkopolskiego, po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu Grodziskiego, Zarz¹du Powiatu Kociañskiego, Zarz¹du Powiatu
Nowosolskiego, Zarz¹du Powiatu Zielonogórskiego, Zarz¹du
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Powiatu Nowotomyskiego, Zarz¹du Powiatu Wschowskiego,
Zarz¹du Powiatu Leszczyñskiego oraz po uzgodnieniu z Burmistrzem Wolsztyna uchwala siê co nastêpuje:

§2. Po³o¿enie i przebieg dróg, o których mowa w §1,
oznaczone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

§1. Nastêpuj¹ce drogi po³o¿one na terenie miasta Wolsztyna pozbawia siê kategorii dróg powiatowych:

§3. Pozbawienie dróg, o których mowa w §1 kategorii
dróg powiatowych nastêpuje z dniem 1 stycznia 2009 r., pod
warunkiem zaliczenia tych dróg do kategorii dróg gminnych.

1) droga powiatowa Nr 3826 P - ulica Dworcowa, o d³ugoci
0,545 km,
2) droga powiatowa Nr 3827 P - ulica 5 Stycznia, o d³ugoci
0,613 km,
3) droga powiatowa Nr 3828 P - ul. Poznañska, o d³ugoci
0,510 km.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Jan Kozio³ek
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