UCHWAŁA NR XXXVI/263/09
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 30 czerwca 2009 roku

Zmieniająca Zarządzenie Komisarza Rządowego z dnia 23 sierpnia 2005 dla miasta Lipna w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 oraz art.40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r.Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, N r. 113 poz.984,Nr 153 poz.1271,Nr 214 poz. 1806 z 2003r.Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz.128 z 2007r.Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974,Nr173,poz.1218,z 2008r.Nr180,poz.1111 i Nr223,poz.1458 z 2009 Nr 52 poz.420 ) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z 2003r.Nr 137, poz.1304, z 2004r.Nr 109, poz.1161, Nr 69, poz.624, z Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17 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 poz1658,z 2007 r. Nr 42 poz. 273,Nr 80 poz.542,Nr 120 poz.818 ,Nr 115 poz.791, Nr 181 poz.1292, Nr 180 poz.1280, z 2008r. Nr 70 poz.416, Nr 145 poz.917, Nr 216 poz.1370, z 2009 r Nr 6 poz.33 , Nr 31 poz.206, Nr 56 poz. 458) uchwala się, co następuje:


                                                                          §1.

Wprowadza się zmiany w załączniku do Zarządzenia Nr 1/R/2005 Komisarza Rządowego dla Miasta Lipna z dnia 23 sierpnia 2005 w sprawie Regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym polegające na tym, że:

1)W § 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4.Tryb udzielania zasiłku szkolnego jest taki sam jak udzielania stypendium szkolnego.’’

2) W §8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3.W przypadku, gdy środki otrzymane na wypłatę stypendiów oraz zasiłków szkolnych 
z budżetu państwa nie zapewniają wypłaty tych świadczeń wszystkim uprawnionym uczniom, wówczas obniża się proporcjonalnie wysokość stypendium w poszczególnych grupach dochodowych.

3)W §10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,, 2.Stypendium wypłacane jest dwa razy w roku: w miesiącu grudniu za I okres semestru oraz 
w miesiącu czerwcu za okres II semestru. Dokładną datę określa się w decyzji o przyznaniu stypendium.’’
§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2009.




