
UCHWAŁA NR LII/818/2018
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

z dnia 25 września 2018 roku

zmieniająca Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Stary Sącz będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLIX/787/2018 Rady 

Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz art. 90f i 90m ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r., o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) Rada Miejska w Starym Sączu uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XLIX/787/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 25 czerwca 
2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu do prowadzenia 
postępowań w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz przyjęcia 
„Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Stary Sącz” § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa 
w § 6 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 Regulaminu będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub 
pełnoletnim uczniom, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów zakupów i opłat mogących być 
przedmiotem refundacji pod warunkiem, że ich poniesienie zostanie potwierdzone dokumentami zakupowymi 
(np. rachunki, faktury, zaświadczenia podmiotów prowadzących działalność 
oświatową/edukacyjną/usługową/sportową, umowy sprzedaży podręczników szkolnych, oświadczenia 
wnioskodawcy o poniesionych kosztach) przedłożonymi w oryginale lub w kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. Stypendium realizowane w formie refundacji wypłacone będzie po poniesieniu 
wydatków na cele edukacyjne pod warunkiem, że dotyczą one danego roku szkolnego”.

§ 2. Pozostałe zapisy załącznika wskazanego w § 1 nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu

Ewa Zielińska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 4 października 2018 r.

Poz. 6628
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