
UCHWAŁA NR XI /75 / 2007 
Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia  6 grudnia 2007 r.  
 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX / 162 / 2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z 
dnia 30 marca 2005 r. w sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Polska Cerekiew 

 
 

Na podstawie art. 90 f  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, 
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 
2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 
273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120, poz. 818) 
 
 
 

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1 
 

W uchwale nr XIX / 162 / 2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 30 marca 2005 r. w 
sprawie  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych w Gminie Polska Cerekiew w  §  4 dodaje się pkt 5 w następującym 
brzmieniu:  
 
5. „JeŜeli kwota poniesionych wydatków wynikająca z przedstawionych dokumentów 

(faktury, bilety, dowody wpłaty i inne) przekracza  wysokość przyznanego stypendium w 
danym roku kalendarzowym w roku szkolnym, na który stypendium to zostało przyznane,  
kwota poniesionych wydatków w części przekraczającej wysokość stypendium moŜe 
zostać zrefundowana w ramach stypendium przysługującego w następnym roku  
kalendarzowym  tego samego roku szkolnego, jednak w łącznej wysokości nie 
przekraczającej wysokości przyznanego stypendium” 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew 
 
 

§ 3 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
Przewodniczący  

Rady Gminy 
Jerzy Kołeczko 


