
 

 

UCHWAŁA NR XXX/48/13 

RADY GMINY JODŁOWA 

z dnia 24 lipca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jodłowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.  „h” i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września  1991r.o systemie 

oświaty (Dz. U,. z 2004r.Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)Rada Gminy Jodłowa uchwala, co następuje:  

W uchwale Nr V/15/07 Rady Gminy Jodłowa z dnia 26 marca  2007r.w sprawie uchwalenia regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jodłowa  

ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 28, poz. 766 z dnia 18 kwietnia 2007r. 

z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:  

1. W § 10 skreśla się ustęp 2.  

2. § 13 ust.2 otrzymuje brzmienie: „2. Refundacji dokonuje się w dwóch ratach:  

1) I rata – za okres od września do grudnia w terminie do 20 grudnia;  

2) II rata – za okres  od stycznia do czerwca w terminie do końca czerwca; na podstawie przedłożonych faktur 

VAT, rachunków lub innych dowodów poniesienia kosztów wystawionych na wnioskodawcę. 

3. § 14 otrzymuje brzmienie: „§ 14. Stypendium szkolne przyznawane w formie świadczenia pieniężnego  

wypłaca się w dwóch ratach:  

1) I rata – za okres od września do grudnia w terminie do 20 grudnia;  

2) II rata – za okres od stycznia do czerwca w terminie do końca czerwca; w sposób uzgodniony 

z wnioskodawcą poprzez wypłatę w kasie lub przelew bankowy”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego.  

 

Przewodniczący Rady 

 

  Stanisław Kapłon 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 11 września 2013 r.

Poz. 3178
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