
Uchwała Nr XXVIII/153/2005 z dnia 18 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia regulaminu

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze

zmianami) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) - Rada Gminy, na wniosek

Wójta uchwala, co następuje:

§1

W regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn stanowiącym załącznik do

uchwały Rady Gminy Żyrzyn Nr XXVI/141/2005 z dnia 25 kwietnia 2005 r. w

sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żyrzyn wprowadza się

następujące zmiany:

1)w §6 w ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) dołączenie do wniosku oświadczenia, że w rodzinie nie są osiągane żadne

inne dochody, oprócz udokumentowanych w postaci złożonych

zaświadczeń.";

2)w §9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. W decyzji należy określić, że w przypadku zakupu podręczników, o

których mowa w §3 ust. 1 pkt 3 rachunek winien być opisany przez szkołę,

do której uczeń uczęszcza z zaznaczeniem, czy otrzymał promocję do

następnej klasy. W przypadku kiedy uczeń nie otrzymał promocji do

następnej klasy lub zaprzestał uczęszczania do danej szkoły, a dokonano

zakupu podręczników do tej klasy - kwota przeznaczona na ten zakup

podlegać będzie zwrotowi.",

3)w §10 ust. 1, 2, 3, 4 i 7 otrzymują brzmienie:

"1. Stypendia będą realizowane w formie refundacji poniesionych wcześniej

przez stypendystę wydatków na cele określone w §3 ust. 1 i rozliczane w

terminach: do dnia 15 grudnia każdego roku budżetowego - w przypadku

przyznania na okres od września lub października do grudnia i do dnia 30

czerwca - w przypadku przyznania na okres od stycznia do czerwca.",

"2. Wydatki powinny być udokumentowane rachunkami, fakturami lub innymi



dowodami potwierdzającymi ich poniesienie, np. innymi dowodami wpłaty,

imiennymi biletami miesięcznymi na przejazdy, zaświadczeniami wydawanymi

przez szkoły.",

"3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, kiedy dochód przypadający na

jednego członka rodziny jest niższy niż 150,00 zł, stypendysta może wystąpić

do Wójta o zaliczkową wypłatę stypendium na poniesienie wydatków

określonych w §3 ust. 1 do wysokości nie większej niż połowa przyznanego

stypendium. Jeśli rozliczenie przyznanej zaliczki będzie prawidłowe i

wykonane w terminie - stypendysta może wystąpić o wypłatę następnej

zaliczki do wysokości otrzymanego stypendium.",

"4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3 udokumentowanie wydatków w

postaci rachunków, faktur lub innych dowodów potwierdzających ich

poniesienie następuje w okresie 14 dni licząc od daty otrzymania zaliczki.",

"7. Refundacja poniesionych przez stypendystę wydatków, o której mowa w

ust. 1 dokonywana będzie w dwóch terminach: 15 każdego miesiąca w

przypadku składania dokumentów w okresie od 1 do 14 każdego miesiąca i

30 w przypadku składania dokumentów w okresie od 15 do 29 każdego

miesiąca. W sytuacji, kiedy dni 15 i 30 będą dniami wolnymi od pracy wypłata

poniesionych wydatków nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym

po wskazanych datach.".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

§4

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.


