Uchwała Nr XXXVIII/179/06
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 15 września 2006 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/128/05 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie Regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o
systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Rada Miejska
uchwala, co następuje :
§1
W Regulaminie udzielania pomocy pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVI/128/05 z dnia 25
kwietnia 2005 r. Wprowadza się następujące zmiany :
1) § 9 otrzymuje brzmienie :
1. Wysokość stypendium szkolnego jest uzależniona od miesięcznego dochodu na osobę w
rodzinie ucznia oraz od posiadanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w budżecie
środków finansowych na ten cel i może wynosić :
Lp.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w
rodzinie ucznia ( w zł)

Miesięczna wysokość stypendium jako % kwoty, o której
mowa w art. 90 d ust. 9 ustawy o systemie oświaty

1.

0,00 – 180,00

do 200

2.

181,00 – 270,00

do 180

3.

271,00 – 316,00

do 150

2. W przypadku , gdy kwota przeznaczona w budżecie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na
wypłaty stypendiów szkolnych nie wystarcza na przyznanie tych świadczeń wszystkim
uprawnionym do ich otrzymania , nawet w minimalnej wysokości, tj. 80 % kwoty, o której mowa w
art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, stypendia będą
wypłacane w pierwszej kolejności uczniom pochodzącym z rodzin o najniższych dochodach – do
wyczerpania środków finansowych.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

