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UCHWAŁA NR XXXIII/235/17
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/198/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego,
ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania
Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVII/198/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży Powiatu Opolskiego, ustalenia formy
i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szkoły, Zarząd Powiatu może przyznać
stypendium w przypadku uzyskania przez ucznia, za poprzedni rok szkolny, średniej co najmniej 4,75”;
2) § 6 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Stypendium, o którym mowa w § 3, wypłaca się do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,
na wskazane konto bankowe albo w kasie szkoły”;
3) § 6 ust. 3. otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Stypendium, o którym mowa w § 3, za miesiąc wrzesień wypłaca się na wskazane konto bankowe
albo w kasie szkoły w terminie do 15 dnia października”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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