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UCHWAŁA NR 112/7/XIX/16
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 9 lutego 2016 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) i art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 70/5/IX/07 Rady Miejskiej w Iłowej z 25 lipca 2007 r. w sprawie uchwalenia
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007 r. Nr 95, poz. 1302, z 2008 r. Nr 6, poz. 163, Nr 49, poz. 925,
Nr 135, poz. 2155, z 2009 r. Nr 55, poz. 775 oraz z 2011 r. Nr 93, poz. 1839), wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów
i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.);”;
2) w § 2:
a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ustawa o systemie oświaty - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;”,
b) pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 163 z późn. zm.);”,
c) pkt. 5 otrzymuje brzmienie:
„5) CUW - Centrum Usług Wspólnych w Iłowej, z siedzibą w Iłowej, ul. Piaskowa 2a;”;
3) uchyla się oznaczenie i tytuł rozdziału 2;
4) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składane są do CUW.”;
5) w § 10:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–2–

Poz. 327

„1. Wnioski dotyczące uczniów Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej, Szkoły
Podstawowej w Szczepanowie i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iłowej składane są wyłącznie w tych
szkołach, w których uczeń pobiera naukę. Szkoły przekazują wnioski do CUW.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski dotyczące uczniów innych szkół, nie wymienionych w ust. 1, składane są bezpośrednio do
CUW.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej
§ 3. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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