
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/344/13 

RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO 

z dnia 28 sierpnia 2013 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/270/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 

2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów szkół, wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Miasta 

Wodzisławia Śląskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity 

z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)   oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r. Dz.U. Nr 197 poz. 1172 ze zm.) 

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. Zmienia się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, 

wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego 

stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVII/270/08 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 25 września 

2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

szkół, wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegiów zamieszkałych na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego 

w ten sposób, że:  

1) § 3 pkt 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki należy 

złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w terminie 14 dni od daty 

wystawienia w/w dokumentu.”,  

2) § 3 pkt 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki 

wystawione w okresie od 1 września a datą otrzymania decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego w danym 

roku szkolnym należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w terminie 

14 dni od daty otrzymania decyzji w przedmiotowej sprawie.”,  

3) § 5 pkt 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Stypendium szkolne przyznaje Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osób uprawnionych, o których mowa w art. 90n ust. 2 ustawy 

o systemie oświaty.”,  

4) § 5 pkt 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego, składa się 

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.”,  

5) § 5 pkt 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wodzisławiu Śląskim przyznaje stypendium szkolne w drodze decyzji administracyjnej, w której określa: 

wysokość stypendium i formę w jakiej stypendium zostało przyznane.”,  

6) § 10 pkt 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego kieruje się do 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim i składa się w siedzibie ośrodka.".  
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§ 2. Pozostałych postanowień uchwały nie zmienia się.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Wodzisławia 

Śląskiego  

 

 

 Jan Grabowiecki 
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