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UCHWAŁA NR 1086/LXI/2010
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

z dnia 13 maja 2010 r.

zmieniająca uchwałę nr 237/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2007 r. w sprawie ustalenia 
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

miasta Ruda Śląska 

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 4 ust. 
1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) 

na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Ruda Śląska uchwala: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr 237/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2007 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie miasta Ruda Śląska, zmienionej uchwałą nr 948/L/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29.10.2009 r. 
dokonać następujących zmian: 

1)w § 2 dotychczasowemu ust. 4 nadać numer 3; 

2)§ 3 ust. 2 nadać brzmienie: „2. Wyboru formy udzielenia stypendium dokonuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, biorąc pod uwagę uzasadnione potrzeby edukacyjne ucznia, racjonalność wysokości 
wydatków i możliwość udzielenia stypendium w pożądanej formie.”; 

3)§ 5 nadać brzmienie: „5. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego, zawierające dane, 
o których mowa w art. 90 n ustawy o systemie oświaty wraz ze szczegółowym uzasadnieniem pożądanej formy 
pomocy materialnej winny być wnoszone do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, 
w terminach ustalonych w ustawie. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz wzór wniosku 
o przyznanie zasiłku szkolnego stanowią kolejno załącznik nr 1 i nr 2 do Regulaminu.”; 

4)załącznikom nr 1 i nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie miasta Ruda Śląska nadać brzmienie, jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nr 237/XV/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30.08.2007 r. 
pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1086/LXI/2010

Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 13 maja 2010 r.

Zalacznik1.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1086/LXI/2010

Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 13 maja 2010 r.

Zalacznik2.pdf

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Ruda Śląska 

Jakub Wyciślik
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