
Uchwała Nr XLIX/680/2010
Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 28 października 2010 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jaworzno - miasta na prawach powiatu.

Na podstawie art. 90 d, ust. 7 i ust. 9 oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40 ust. 1 i
art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr
142, poz. 1591 z późn zm.), po konsultacjach społecznych określonych uchwałą nr XLVIII/650/2010
Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 196, poz. 3002)

Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:

§ 1

W “Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie miasta Jaworzna”, będącym załącznikiem do uchwały Nr XXXVII/448/2005 Rady Miejskiej
w Jaworznie z dnia 31 marca 2005 r., wprowadzić następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

a) „9) zasiłku rodzinnym – rozumie się przez to kwotę, o której mowa w art. 6. ust. 2, pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992).”

2) w § 7:
a) ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

- „Ustala się tabelę miesięcznej wysokości stypendium szkolnego :

% kryterium dochodowego miesięczna wysokość stypendium szkolnego (w zł)
0-20 % 182,00 zł

21-40 % 154,00 zł
41-60 % 127,00 zł
61-80 % 100,00 zł

81-100 % 73,00 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
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§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tadeusz Kaczmarek
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