
UCHWAŁA  NR  237/XLV/06
RADY  MIEJSKIEJ  W  GOSTYNINIE
z dnia 22 sierpnia 2006 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym 

Na podstawie art.  art.  18 ust.2   pkt  15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 w związku z 
art.  5  i  art.  13  pkt  2  ustawy z  dnia  20  lipca  2000  r.  o  ogłaszaniu  aktów normatywnych  i 
niektórych innych aktów prawnych (Dz.  U. z  2005 r.  Nr 190,  poz.  1606.)  Rada Miejska w 
Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1

W  Regulaminie  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym  dla  uczniów 
zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Miasta  Gostynina,  stanowiącym  załącznik  do  uchwały  nr 
169/XXVII/05  Rady  Miejskiej  w  Gostyninie  z  dnia  28  kwietnia  2005  roku  wprowadza  się 
następującą zmianę:
w Rozdziale III pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o przyznanie stypendium uprawniony składa w Miejskim Zespole Ekonomicznym 
Szkół i Przedszkoli w Gostyninie mieszczącym się przy ul. Polnej 36.
Miejski  Zespół  Ekonomiczny  Szkół  i  Przedszkoli  przeprowadzi  weryfikację  złożonych 
wniosków pod względem poprawności i kompletności zawartych w nich danych i załączników 
oraz przygotowuje projekty decyzji administracyjnych.”

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2006 r.
 

Przewodniczący Rady Miejskiej

          Andrzej Reder 



Uzasadnienie uchwały nr 237/XLV/06
Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 22 sierpnia 2006 roku

zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym 

Po  wprowadzeniu  zmiany  do  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Gostynina wnioski o przyznanie 
pomocy materialnej będą przyjmowane przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli 
w Gostyninie, który dokona ich weryfikacji pod względem poprawności i  kompletności oraz 
przygotuje projekty decyzji administracyjnych.


