
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/276/2017 

RADY GMINY WIĄZOWNICA 

z dnia 31 sierpnia 2017 r. 

w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXVIII/265/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Wiązownica 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 

ze zm.) w związku z art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Wiązownica uchwala, 

co następuje: 

§ 1.  W załączniku do Uchwały Nr XXXVIII/265/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Wiązownica wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 ust. 2 skreśla się. 

2. § 8 otrzymuje brzmienie: ,, Stypendium może być udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli 

organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa w §5 i 6, 

a w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych także w formie, o której mowa w § 7 nie jest możliwe, 

natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów udzielenie stypendium w formach określonych w § 5-7 nie jest 

celowe.” 

3. § 11 ust.1 otrzymuje brzmienie: ,, Stypendium szkolne przyznawane w formach określonych w § 5-7 

regulaminu udziela się w formie refundacji poniesionych kosztów oraz na wniosek w inny indywidualnie 

uzgodniony sposób.” 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązownica. 

§ 3. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie z dniem 01 września 2017 r. 

  

Przewodniczący Rady Gminy 

Wiązownica 

 

Krzysztof Socała 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 21 września 2017 r.

Poz. 3098
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