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4014 

UCHWAŁA RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO 

z dnia 27 września 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXII/164/2004 Rady Powiawu Wołows ieio 
z dnia  29  września  2004  r.  w  sprawie  reiulaminu  przyznawania 
i  prze azywania   swypendiów   na   wyrównywanie   szans   edu acyjnych 

dla uczniów sz ół ponadiimnazjalnych powiawu wołows ieio 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się następujące zmiany w uchwale 
nr XXII/164/2004 Rady Powiatu Wołowskiegoz dnia 
29 września 2004 r. 
1. § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Stypendia będą 

przekazywane na cele edukacyjne w formie zalicz-
kowej z zaświadczeniem o uczestnictwie w zaję-
ciach edukacyjnych (forma gotówkowa). 

2. w § 3 skreśla się pkt 3. 
3. w § 6 skreśla się pkt 1, 2 i 3, § 6 otrzymuje 

brzmienie: „Zarząd Powiatu Wołowskiego przyznaje 
stypendia oraz określa indywidualnie ich wyso-
kość”. 

4. § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Warunkiem wypła-
ty stypendium jest złożenie pisemnego oświadcze-
nia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na 
cele edukacyjne – jednorazowo na cały rok szkolny 
(oświadczenie składane jest przez ucznia lub osoby 
występujące w jego imieniu – rodzice, prawni opie-
kunowie, przed podpisaniem umowy o przekazy-
waniu stypendium) oraz przedstawienie na koniec 

roku szkolnego, świadectwa ukorczenia klasy lub 
świadectwa maturalnego”. 

6. § 8 otrzymuje brzmienie: „Uczer traci prawo do 
otrzymywania stypendium w przypadku: 
1) skreślenia z listy uczniów, 
2) gdy nie usprawiedliwi w miesiącu 10 i więcej 

godzin lekcyjnych”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Wołowskiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNIZZWZD RCDD 

 ZBIGNIEW SKORUPA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4015 

UCHWAŁA RADY POWIATU KŁODUKIEGO 

z dnia 24 października 2006 r. 

w sprawie uswalenia reiulaminu przyznawania i prze azywania swypendiów 
na   wyrównywanie    szans   edu acyjnych    dla   uczniów   sz ół   ponad- 

iimnazjalnych powiawu  łodz ieio 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmia-
nami) Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Uchwala się „Regulamin przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Kłodzkie-
go” w brzmieniu:  

„R o z d z i a ł  1 

Poswanowienia wswępne 

§ 1 

1. Regulamin określa zasady przyznawania i przeka-
zywania stypendiów na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu kłodzkiego. 

2. Stypendia w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendial-
ne” zawartego w Zintegrowanym Programie Opera-
cyjnym Rozwoju Regionalnego przyznawane są, 
w celu zwiększenia możliwości kształcenia, 
uczniom pochodzącym z obszarów wiejskich, na 
poziomie ponadgimnazjalnym, w szkołach korczą-
cych się egzaminem maturalnym, którzy z powo-
dów materialnych natrafili na bariery utrudniające 
naukę. 

3. Stypendia, o których mowa w ust. 2, finansowane 
będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego oraz ze środków Rudżetu Parstwa na zasa-
dach, warunkach i w trybie określonym w niniej-
szym Regulaminie. 

§ 2 

Ujęte w Regulaminie formy pomocy oraz kryteria przy-
znawania stypendiów wynikają z zapisów zawartych 
w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju 
Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, 
Uzupełnieniu Programu ZPORR oraz w Ramowym Pla-
nie Realizacji Działania 2.2 przyjętym przez Zarząd 
Województwa Dolnośląskiego.  

R o z d z i a ł  2 

Uasady i warun i przyznawania swypendiów 

§ 3 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kry-
teria: 
1) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach 

publicznych lub niepublicznych posiadających 
uprawnienia szkoły publicznej, umożliwiających 
uzyskanie świadectwa dojrzałości /maturalnego, 
z wyłączeniem szkół dla dorosłych, 

2) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sy-
tuacji materialnej z obszarów wiejskich (stałe 
zameldowanie), tj. z terenów położonych poza 
granicami administracyjnymi miast; z miast do 
5 tys. mieszkarców; miast od 5 tys. do 20 tys. 
mieszkarców, w których nie ma szkół ponad-
gimnazjalnych publicznych korczących się matu-
rą, 

3) w przypadku szkół artystycznych do ubiegania 
się o stypendium uprawnieni są uczniowie po-
chodzący z rodzin znajdujących się w trudnej sy-
tuacji materialnej, o stałym zameldowaniu na 

obszarach wiejskich (za obszary wiejskie uznaje 
się obszary poza granicami administracyjnymi 
miast), w miastach do 5 tys. mieszkarców, 
w miastach od 5 tys. do 20 tys. mieszkarców, 
w których nie ma publicznych szkół artystycz-
nych korczących się maturą, 

4) pochodzący z rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny 
w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby 
uczącej się nie wyższym niż kwota uprawniająca 
do uzyskania świadczer rodzinnych określona na 
podstawie art. 5 ust. 1–7, ust. 8a–9 oraz 
ust. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2003 r. 
Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.). W przypadku 
gdy rodzina lub osoba ucząca się utrzymuje się 
z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za pod-
stawę obliczenia dochodu przeciętny dochód 
z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszany do dnia 
30 października każdego roku przez Prezesa 
GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.). Kwota 
ta wynosi maksymalnie 504 zł w przeliczeniu na 
osobę w rodzinie i maksymalnie 583 zł, gdy 
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzecze-
niem o umiarkowanym lub znacznym stopniu 
niepełnosprawności.  

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryte-
ria określone w ust. 1, jest większa niż liczba sty-
pendiów do rozdysponowania, pierwszerstwo 
w uzyskaniu stypendium mają uczniowie spełniają-
cy następujące kryteria:  
1) pochodzą z rodzin o najniższych dochodach,  
2) są uczniami klas pierwszych. 

3. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż 
od września do czerwca danego roku szkolnego. 

4. Wykazują się frekwencją i udziałem w zajęciach 
szkolnych, nie można mieć ani jednej godziny nie-
usprawiedliwionej.  

R o z d z i a ł  3 

Formy prze azywania swypendium 

§ 4 

W powiecie kłodzkiem przyjmuje się gotówkową formę 
przekazywania stypendiów, po przedłożeniu zaświad-
czenia o uczestnictwie w zajęciach edukacyjnych, 
w przypadku zaniedbania obowiązku szkolnego przez 
ucznia zostanie on wykluczony z projektu. Pula sty-
pendium zostanie przekazana kolejnej osobie z listy 
rezerwowej, co nie spowoduje żadnych wahar w pla-
nowanych zakładanych osiągnięciach rezultatu. 

R o z d z i a ł  4 

Tryb i zasady rozpawrywania wnios ów swypendialnych 

§ 5 

1. Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie 
stypendium jest: 
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium we-

dług wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Re-
gulaminu, 
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2) dołączenie do wniosku: 
a) oświadczenia o sytuacji rodzinnej i material-

nej ucznia wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do Regulaminu, potwierdzonego sto-
sownymi dokumentami o uzyskanych docho-
dach w roku kalendarzowym, poprzedzają-
cym rok złożenia przez ucznia wniosku 
o przyznanie stypendium, 

b) oświadczenia członków rodziny o wysokości 
dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy osób rozli-
czających się na podstawie przepisów o zry-
czałtowanym podatku dochodowym od nie-
których przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne stanowiącego załącznik nr 5 do Re-
gulaminu, 

c) oświadczenia członka rodziny o wysokości 
dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym 
poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlega-
jącego opodatkowaniu stanowiącego załącz-
nik nr 6 do Regulaminu,  

d) kserokopii dokumentu (oryginał do wglądu) 
potwierdzającego miejsce stałego zameldo-
wania. 

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi 
w ust. 1 pkt 2 składa się  szkole do której uczęsz-
cza uczer. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, podlega reje-
stracji zgodnie z datą wpływu. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, pozostaje bez 
rozpatrzenia w przypadku, gdy:  
1) został złożony po upływie określonego terminu – 

decyduje data złożenia  w szkole lub data stem-
pla pocztowego, 

2) nie zawiera kompletu dokumentów, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, 

3) wniosek lub załączniki, o których mowa 
w ust. 2, są nieprawidłowo wypełnione. 

§ 6 

1. Stypendia przyznawane są przez szkolną komisję 
ds. pomocy materialnej, zwaną dalej „komisją”, na 
wniosek ucznia. 

2. Komisję na okres roku szkolnego powołuje dyrektor 
szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej 
i rady szkoły. 

3. Skład komisji ustala dyrektor szkoły. 
4. Listę uczniów zakwalifikowanych do stypendium 

zatwierdza dyrektor szkoły. 
5. Lista uczniów zakwalifikowanych do stypendium 

znajdować się będzie w siedzibie szkoły i staro-
stwie. 

6. Uczer zakwalifikowany do otrzymania stypendium 
otrzyma zawiadomienie według wzoru stanowiące-
go załącznik nr 3 do Regulaminu.  

R o z d z i a ł  5 

Wypława swypendium 

§ 7 

1. Maksymalna kwota stypendium nie może przekro-
czyć kwoty określonej w dokumentach, o których 
mowa w § 2. 

2. Stypendium wypłacane jest maksymalnie 
w 10 ratach. 

3. Warunkiem wypłaty stypendium jest przedłożenie 
zaświadczenia o uczestnictwie w zajęciach eduka-
cyjnych zgodnie z § 4, nie można mieć ani jednej 
godziny nieusprawiedliwionej. 

4. Dyrektor szkoły ponadgimnazjalnej, do której 
uczęszczają uczniowie pobierający stypendia, jest 
zobowiązany do przedstawienia w starostwie za-
świadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach 
szkolnych co miesiąc do 5 każdego miesiąca. 

5. Dyrektor może składać zaświadczenia zbiorcze dla 
uczniów danej klasy. Wzór zaświadczenia stanowi 
załącznik nr 7 do Regulaminu. 

6. Wypłaty stypendiów dokonuje szkoła na podstawie 
wykazu zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu 
Kłodzkiego. 

7. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia w szko-
le, do której uczęszcza, wypełnionego formularza 
PIT- 2 Z oświadczenie osoby otrzymującej stypen-
dium oraz oświadczenia o wykorzystaniu przyzna-
nego stypendium na cele edukacyjne. Wzór 
oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego sty-
pendium na cele edukacyjne stanowi załącznik nr 8 
do Regulaminu. 

8. Przekazanie informacji dotyczących rezultatów 
udzielonej pomocy stypendialnej, poprzez wypeł-
nienie  ankiet ewaluacyjnych. 

9. Przestawienia  na koniec roku szkolnego świadec-
twa ukorczenia klasy/szkoły lub świadectwa matu-
ralnego. 

§ 8 

Uczer traci prawo do stypendium w przypadku skre-
ślenia z listy uczniów. 

§ 9 

Wypłaty stypendiów uzależnione są od przyznania 
środków z funduszy określonych w § 1 ust. 3. 

§ 10 

Uczniowie, a w przypadku osób niepełnoletnich ich 
rodzice bądź opiekunowie prawni, zobowiązani są do 
zawarcia z dyrektorem  szkoły Umowy przekazania 
stypendium w roku szkolnym, stanowiącej załącznik 
nr 4 do Regulaminu.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Kłodzkiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 wrze-
śnia 2006 r. 
 
 

 PRZEWODNIZZWZC RCDD 

 RENATA SURMA 
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Uałączni  nr 1 
do Reiulaminu 
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Uałączni  nr 2 
do Reiulaminu 
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Uałączni  nr 3 
do Reiulaminu 
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Uałączni  nr 4 
do Reiulaminu 
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Uałączni  nr 5 
do Reiulaminu 
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Uałączni  nr 6 
do Reiulaminu 
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Uałączni  nr 7 
do Reiulaminu 
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Uałączni  nr 8 
do Reiulaminu 
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Uałączni  nr 9 
do Reiulaminu 
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4016 

UCHWAŁA RADY POWIATU UŁOTORYJSKIEGO 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie szczeiółowych zasad i wrybu umarzania wierzywelności jednoswe  
orianizacyjnych powiawu z wywułu należności pieniężnych, do  wórych nie 
swosuje się przepisów Ordynacja podaw owa – oraz udzielania innych uli 
w spłacaniu  wych należności,  oraz  ws azania  orianów  lub osób  do weio 

uprawnionych 

 Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. 
zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się co, następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb umarzania, 
odraczania, termin zapłaty i rozkładania na raty wierzy-
telności jednostek organizacyjnych powiatu z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordy-
nacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 
z późn. zm.). 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1. Decyzji – rozumie się przez to wyrażone na piśmie 

oświadczenie woli powiatowej jednostki organiza-
cyjnej lub uprawnionego organu w sprawie umo-
rzenia należności pieniężnej lub udzielenia ulgi w jej 
spłacie. 

2. Należności – rozumie się przez to należność pie-
niężną ( należność główną) przypadającą od jedne-
go dłużnika wraz z należnymi odsetkami i kosztami 
dochodzenia (należności uboczne) według stanu na 
dzier podejmowania decyzji, a jeżeli należność 
główna została zapłacona i pozostały do zapłaty 
odsetki i koszty – sumę tych należności ubocznych. 

3. Przecięwne wynairodzenie – rozumie się przez to 
kwotę wynagrodzenia miesięcznego określoną 
w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego, w celu naliczania odpisu na zakładowy 
fundusz świadczer socjalnych dla roku wydania 
decyzji, o której mowa w pkt 1. 

§ 3 

Przepisów uchwały nie stosuje się do należności przy-
padających jednostkom sektora finansów publicznych, 
których zasady i tryb umarzania, odraczania spłaty 
oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy. 

§ 4 

Należności jednostek organizacyjnych powiatu mogą 
być w części lub w całości umorzone, jeżeli: 
1. w wyniku prowadzonego postępowania egzekucyj-

nego lub na podstawie innych okoliczności lub do-
kumentów stwierdzono, że dłużnik nie posiada ma-
jątku, z którego można by było dochodzić należno-
ści, 

2. ich nieściągalność została udokumentowana posta-
nowieniem sądu o: 

– oddaleniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, gdy 
majątek masy nie wystarcza na zaspokojenie 
kosztów postępowania upadłości, 

– umorzeniu postępowania upadłościowego, 
– ukorczeniu postępowania upadłościowego, 

3. w wyniku przeprowadzonego postępowania wyja-
śniającego przeprowadzonego przez organ upraw-
niony wskazane zostało, że dłużnik ze względu na 
swoją sytuację rodzinną, majątkową i finansową 
nie jest w stanie uiścić należności, a ściąganie jej 
zagroziłoby egzystencji jego oraz rodziny, 

4. dłużnik zmarł nie pozostawiając żadnego majątku 
lub pozostawił przedmioty codziennego użytku do-
mowego, 

5. jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyjnym 
dotyczącym tej należności nie uzyska się kwoty 
przewyższającej koszty egzekucji, 

6. w protokole sporządzonym przez jednostkę organi-
zacyjną stwierdzone zostanie, że przewidywane 
koszty procesowe związane są z dochodzeniem 
wierzytelności byłyby wyższe od tej kwoty, 

7. nie można ustalić osoby dłużnika, 

8. dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności w za-
kładzie karnym, w którym nie jest zatrudniony od-
płatnie lub posiada inne zajęcie egzekucyjne, 

9. mimo braku okoliczności wymienionych w pkt 1–8, 
jeżeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające 
wykaże, że za umorzeniem przemawiają szczególne 
względy gospodarcze lub społeczne, albo jest ono 
uzasadnione ważnym interesem dłużnika. 

§ 5 

1. Należność jednostek organizacyjnych powiatu może 
być w części lub w całości umorzona na wniosek 
dłużnika lub z inicjatywy wierzyciela. W stosunku 
do jednego dłużnika organ uprawniony może umo-
rzyć należności w części lub w całości, nie częściej 
jednak niż jeden raz w roku kalendarzowym. 

2. Umorzenie należności głównej powoduje również 
umorzenie należności ubocznych w całości lub 
w takiej części, w jakiej została umorzona należ-
ność główna. 

3. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidar-
nie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie, o którym 
mowa w ust. 1, zachodzą co do wszystkich zobo-
wiązanych. 
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4. Jeżeli decyzja dotyczy tylko części należności, 
w decyzji należy określić termin zapłaty pozostałej 
części należności. 

5. W przypadku, gdy dłużnik nie dotrzymał terminu 
zapłaty, decyzja o umorzeniu podlega cofnięciu, 
a należność w całości staje się natychmiast wyma-
galna. 

§ 6 

Należność przypadająca powiatowej jednostce organi-
zacyjnej od jednego dłużnika ( jednostce budżetowej, 
zakładowi budżetowemu) umarza: 
1. Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu – jeżeli 

umarzana należność nie przekracza 80a przecięt-
nego wynagrodzenia. 

2. Zarząd Powiatu, jeżeli umarzana należność jest 
wyższa od określonej w ust. 1. 

§ 7 

Decyzja o umorzeniu powinna zawierać kontrasygnatę 
głównego księgowego jednostki organizacyjnej powia-
tu, w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1, 
a w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 2, kon-
trasygnatę Skarbnika Powiatu oraz powinna być za-
opatrzona w opinię prawną o legalności decyzji, która 
ma być podjęta w sprawie umorzenia należności. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4/569/06 z dnia 30 listopada 
2006 r. stwierdzono nieważność § 7). 

§ 8 

Organ, o którym mowa w § 6 ust. 2, umarza należno-
ści przysługujące jednostkom organizacyjnym powiatu 
wyłącznie na uzasadniony wniosek kierownika tych 
jednostek zawierający dane określone w § 4. 

§ 9 

1. Na jego wniosek dłużnika, w przypadkach uzasad-
nionych względami społecznymi lub gospodarczy-
mi, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika 
oraz uzasadniony interes jednostki, kierownik jed-
nostki organizacyjnej powiatu i Zarząd Powiatu 
w zakresie należności dotyczących Starostwa Po-
wiatowego mogą odroczyć termin zapłaty w całości 
lub części wierzytelności lub rozłożyć jej płatność 
na raty.  

2. Od należności, której termin zapłaty odroczono, lub 
którą rozłożono na raty, nie pobiera się odsetek 
ustawowych za zwłokę za okres od dnia złożenia 
wniosku do dnia, który w decyzji określony został 
jako termin płatności. 

3. Jeżeli w terminie określonym w decyzji dłużnik nie 
dokonał zapłaty odroczonej należności, bądź nie za-
płacił którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona 
należność, terminem płatności jest termin pierwot-
nie określony. 

4. W przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty na-
leżności cywilno-prawnych kierownik jednostki or-
ganizacyjnej powiatu zobowiązany jest podpisać 
z dłużnikiem porozumienie określające warunki od-
roczenia lub rozłożenia na raty. 

Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4/569/06 z dnia 30 listopada 
2006 r. stwierdzono nieważność § 9 ust. 1 we frag-
mencie „w przypadkach uzasadnionych względami 
społecznymi lub gospodarczymi”, ust. 2). 

§ 10 

Kierownik jednostki organizacyjnej powiatu lub organ 
uprawniony wznowi postępowanie o umorzeniu, odro-
czeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu na raty należno-
ści, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie, 
których należność umorzono lub udzielono ulg w jej 
spłacie okazały się fałszywe, bądź decyzja została 
wydana w wyniku przestępstwa, albo dłużnik wpro-
wadził kierownika jednostki organizacyjnej powiatu lub 
organ uprawniony w błąd, co do okoliczności, które 
stanowią podstawę decyzji. 
Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-4/569/06 z dnia 30 listopada 
2006 r. stwierdzono nieważność § 10). 

§ 11 

1. Kierownicy powiatowych jednostek organizacyj-
nych zobowiązani są do: 
a) prowadzenia ewidencji umorzer, odroczer, roz-

kładania wierzytelności na raty, 
b) składania Zarządowi Powiatu informacji o doko-

nanych ulgach i umorzeniach, o których mowa 
w § 6 i § 9 w terminie do 28 lutego danego ro-
ku, za rok ubiegły. 

2. Zarząd Powiatu o łącznych skutkach podjętych 
w powiecie decyzji umarzających wierzytelności lub 
udzielających ulg w ich spłacie, informuje Radę 
Powiatu w rocznym sprawozdaniu z wykonania bu-
dżetu. 

§ 12 

Traci moc uchwała Rady Powiatu Złotoryjskiego 
nr XXXV/178/2001 z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie 
zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek or-
ganizacyjnych powiatu z tytułu należności pieniężnych, 
do których nie stosuje się przepisów – Ordynacja po-
datkowa oraz udzielanie innych ulg w spłacaniu tych 
należności, oraz wskazania organów do tego upraw-
nionych. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Złotoryjskiego. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
opublikowania w Dolnośląskim Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNIZZWZD 
 RCDD POWICTU 

 JAN KOTYLAK 
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4017 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ  IEDAWY 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uswalenia reiulaminu udzielania pomocy 
mawerialnej  o chara werze  socjalnym  dla uczniów  zamiesz ałych na werenie 

iminy  ielawa 

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

 
 

§ 1 

W uchwale nr XL/300/05 Rady Miejskiej Rielawa 
z dnia 7 września 2005 roku w sprawie ustalenia re-
gulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gmi-
ny Rielawa, § 3 otrzymuje brzmienie: 
„Miesięczna wysokość stypendium wynosi: 
1) 200a kwoty zasiłku rodzinnego przy dochodzie 

miesięcznym na osobę w rodzinie nieprzekraczają-
cym 20a kryterium dochodowego, 

2) od 170a do 199a kwoty zasiłku rodzinnego  przy 
dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 
20,01a do 40a kryterium dochodowego, 

3) od 140a do 169a kwoty zasiłku rodzinnego przy 
dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 
40,01a do 50a kryterium dochodowego, 

4) od 110a do 139a kwoty zasiłku rodzinnego przy 
dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 
50,01a do 70a kryterium dochodowego, 

5) od 80a do 109a kwoty zasiłku rodzinnego przy 
dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 
70,01a do 100a kryterium dochodowego.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Rurmistrzowi Miasta 
Rielawa.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w  Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolno-
śląskiego. 
 
 
 PRZEWODNIZZWZD 
 RCDD MIEJSKIEJ 

 LESZEK STRÓŻYK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4018 

UCHWAŁA RADY GMINY W PRUEWORNIE 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXVII/186/05 z dnia 
22  wiewnia 2005 r. w sprawie reiulaminu udzielania pomocy mawerialnej 
o chara werze  socjalnym   dla  uczniów   zamiesz ałych   na  werenie  iminy 

Przeworno 

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

 
§ 1 

W paragrafie 3 wymienionej uchwały ustęp 2 otrzymuje brzmienie: 
„Miesięczną wysokość stypendium szkolnego ustala się według następującej skali:” 
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Wysokość stypendium szkolnego w a od kwoty, 

o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie 

w a od kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. Nr 64, poz. 993 z późn. zm.) 

   Ponad                                                   Do    Ponad                                                        Do 

80–200 0–100 
 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2006 r. 
 
 
 PRZEWODNIZZWZD 
 RCDD GMIND 

 ANDRZEJ ŁUCZAK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstarców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70. 

2) w przypadku prenumeraty,  na  podstawie  nadesłanego  zamówienia  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 

50-951 Wrocław, pl. Powstarców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 
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pl. Powstarców Warszawy 1,  50-951 Wrocław,  tel. 0-71/340-62-54.  Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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