
UCHWAŁA NR XI/171/19
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/1063/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkujących na terenie Miasta Mysłowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.Dz.U.2019.506) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(t.j.Dz.U.2019.1481)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/1063/14 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Miasta Mysłowice wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. ust. 2. Wysokość stypendium w zależności od dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa 
w ust. 1 pkt. 2 wynosi:

1) dochód do 30% kryterium dochodowego  - 200% kwoty zasiłku rodzinnego,

2) dochód powyżej 31% do 60% kryterium dochodowego - 110% kwoty zasiłku rodzinnego,

3) dochód powyżej 61% do 100% kryterium dochodowego - 80% kwoty zasiłku rodzinnego".

2. W § 4. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. ust. 4. Rozliczenie dokumentacji odbywać się będzie (w placówkach oświatowych na terenie Miasta 
Mysłowice, do której uczęszcza uczeń/uczennica, lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Mysłowicach, w przypadku uczniów pobierających naukę w szkole/kolegium/ ośrodku wychowawczej 
poza Miastem Mysłowice) do dnia:

1) 10 czerwca  - za okres od stycznia do czerwca,

2) 10 listopada - za okres od września do grudnia".

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała nie ulega zmianie.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2019 r.

  

 

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice

dr hab. Tomasz Papaj

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 6077


		2019-09-05T11:43:23+0000
	Polska
	IWONA ANDRUSZKIEWICZ; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




