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UCHWAŁA NR 79/XI/19
RADY MIEJSKIEJ W CHĘCINACH
z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 411/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Chęciny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U.2019.506) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2018.1457 ze zm.)
Rada Miejska w Chęcinach uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr 411/LXIV/18 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 29 czerwca 2018r.
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Chęciny wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: przy miesięcznym dochodzie netto na osobę w rodzinie - powyżej 70%
do 100% kryterium dochodowego, stypendium ustala się w kwocie: 80% kwoty zasiłku rodzinnego, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.Dz.U. 2018.2220
ze zm.).
2. w § 6 dodaje się:
- ust. 4 o następującej treści: „Jeżeli forma stypendium tego wymaga, stypendium szkolne może być
realizowane w okresach innych niż miesięczne lub może być wypłacane jednorazowo w terminach:
1) do dnia 30 czerwca za okres od stycznia do czerwca danego roku,
2) do dnia 30 grudnia za okres od września do grudnia danego roku.
- ust. 5 o następującej treści: „Stypendia szkolne przyznane w formie pieniężnej, o których mowa w §
5 regulaminu wypłacane są w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na wskazany we wniosku rachunek
bankowy, rodzicowi, opiekunowi prawnemu ucznia bądź pełnoletniemu uczniowi – na których
wystawiono decyzje administracyjne przyznające stypendia”.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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