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UCHWAŁA NR 353/XXXIV/10
RADY GMINY MYKANÓW

z dnia 17 września 2010 r.

zmiany uchwały nr 178/XXVII/2005 Rady Gminy Mykanów z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

Gminy Mykanów. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty ( 
Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm. ) 

Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Gminy Mykanów nr 178/XXVII/2005 z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mykanów 
zmienionej uchwała nr 85/VIII/2007 z dnia 28 września 2007r wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

2. Ustala się dwie grupy dochodowe: 

1) grupa I – dochody miesięczne na członka rodziny do 150 złotych 

2) grupa II – dochody miesięczne na członka rodziny od 150 złotych do wysokości dochodu określonego 
w ustawie o pomocy społecznej art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej. 

3. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej. 

1) I grupa – stypendium w wysokości 80% - 100% kwoty zasiłku rodzinnego ustawy o świadczeniach rodzinnych 

2) II grupa – stypendium w wysokości 80% - 90% kwoty zasiłku rodzinnego ustawy o świadczeniach rodzinnych 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01.09.2010 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Mykanów 

inż. Artur Kotynia


