
UCHWAŁA NR 236/XXXVIII/18
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 26 czerwca 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2017 r.  poz. 2198, 2203 i 2361) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 191/XXXVI/13 Rady Gminy Siemyśl z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Siemyśl (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2762) 
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Stypendium szkolne jest przyznawane na podstawie decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Siemyślu.

2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Siemyślu, z zastrzeżeniem ust. 3.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 3, niezwłocznie przekazuje zaopiniowany wniosek 
do Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemyślu.”;

2) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego, o którym mowa w § 6 pkt 3, 
realizowane jest poprzez wypłatę gotówki w punkcie kasowym znajdującym się w budynku 
Urzędu Gminy Siemyśl lub bezgotówkowo - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
wnioskodawcę.”;

3) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zasiłek szkolny w formie świadczenia pieniężnego realizowany jest poprzez wypłatę 
gotówki w punkcie kasowym znajdującym się w budynku Urzędu Gminy Siemyśl  lub 
bezgotówkowo - przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego. 

 
Przewodniczący Rady

Jacek Pliszka
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