
UCHWAŁA NR XXII/151/12
RADY GMINY W BĘDZINIE

z dnia 11 września 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/197/05 z dnia 26 kwietnia 2005r. dotyczącej regulaminu 
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy kolegiów, 

zamieszkałych na terenie Gminy Będzino. 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. 
z 2004r. Nr 256, poz. 2572; zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, 
poz. 141) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 
106 i poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 
1281), Rada Gminy w Będzinie uchwala co następuje: 

§ 1. 

Zmienia się §15 ust. 1 i 2 Uchwały NR XXIV/197/05 w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: 

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa § 5 ust. 1 niniejszego 
regulaminu, realizowana jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia 
edukacyjne na podstawie faktury imiennej wystawionej przez ten podmiot lub pisemnego potwierdzenia 
poniesienia wydatków na cele edukacyjne wystawionego przez ten podmiot. 

2. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznana w formie, o której mowa § 5 ust. 2 § 6 ust. 1 pkt 
2 niniejszego regulaminu, realizowana jest poprzez zwrot wydatków poniesionych na zakup pomocy 
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, na podstawie imiennej faktury lub rachunku w formie wypłaty 
gotówkowej z kasy urzędu lub przelewu na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców 
(prawnych opiekunów) ucznia lub pełnoletniego ucznia (słuchacza), lub pisemnego potwierdzenia 
poniesienia wydatków na cele edukacyjne wystawionego przez dyrektora właściwej placówki 
oświatowej. 

§ 2. 

Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w §1 pozostają bez zmian. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy w Będzinie 

Andrzej Nożykowski

Id: 80C60F50-AABF-49C4-85DA-8B1274026E46. Podpisany
——————————————————————————————————————————————————————

Strona 1




