
 

 

UCHWAŁA NR V/36/12 

RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU 

z dnia 29 października 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/483/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za 

Radę Miejską z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie   

gminy Bytom  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  

art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), art. 90f ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  

Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXXVI/483/12 Pełniącej Funkcje Organów Miasta Bytom działającej za Radę Miejską 

z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom, w załączniku § 7 otrzymuje brzmienie:  

"§ 7.1. Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot poniesionych wydatków, po przedstawieniu 

dokumentów potwierdzających ich powstanie, przelewem na wskazany przez wnioskodawcę rachunek 

bankowy lub w kasie MOPR.  

2. Stypendium szkolne przyznane w formie, o której mowa w § 5 pkt 1, może być przekazywane 

przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia.  

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły i za zgodą dyrektora MOPR pomoc, 

o której mowa w § 5 pkt 2, może być udzielana w formie pieniężnej. Rozliczenie środków następuje na 

podstawie niezwłocznie dostarczonych faktur lub rachunków.  

4. Faktury i rachunki za poniesione wydatki przedkłada się w miejscu złożenia wniosku, o którym mowa 

w § 6 ust. 3.".  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego.  

  

 Przewodnicząca Rady 

Miejskiej  

 

Danuta Skalska 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 21 listopada 2012 r.

Poz. 4926
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