
Uchwała Nr XXIX/228/09
Rady Gminy Masłów

z dnia 03 kwietnia 2009r.

w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXXI//265/05 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 
2005  roku  w  sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  
o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy 
Masłów zmienionej uchwałą Nr XXXIII/289/05 Rady Gminy Masłów z dnia 
30 maja 2005r.

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. 
Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm. ) 
Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1
        W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/265/05 Rady Gminy Masłów z dnia 31 marca 
2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Masłów, zmienionej uchwałą  Nr XXXIII/289/2005 
z 30 maja 2005 w sprawie zmiany uchwały XXXI/265/05; uchwałą Nr XIV/101/07 Rady 
Gminy  Masłów  z  29  listopada  2007r.  w  sprawie  zmiany  uchwały  XXXIII/289/05, 
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
        „Uczeń zamieszkały na terenie gminny włącznie z zamieszkaniem w internacie i na 
stancji ma prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym ze środków przeznaczonych 
na ten cel w budżecie gminy. Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest 
uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji 
materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.”

2) w § 5 ust.1c  po drugim zdaniu dodajemy zdanie o następującym brzmieniu: 
      „ W szczególnych sytuacjach ( zakup za drobną kwotę, zakup na targowisku) dopuszcza 
się możliwość udokumentowania wydatku pisemnym oświadczeniem.

3) w § 6:

a) skreśla się ust. 5. 

b) dotychczasowy ust. 6 otrzymuje oznaczenie 5

c) dotychczasowy ust.7 otrzymuje oznaczenie 6



4) Wzór wniosku, o którym mowa w § 6 ust. 3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym na terenie gminy Masłów, zostaje zastąpiony nowym wzorem, który 
stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5) Wzór wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym na terenie gminy Masłów, zostaje zastąpiony nowym wzorem, który 
stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
. 

. 
§ 2

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Masłów
/-/ Genowefa Jaros 


