[{ADA POWIATU LU A m :
Łowicz, uJ. Stanisław skiej:
~,el. (0-46) 837-59-02.

fn > :

83

UCHWAŁA Nr M ŁZR L & f*....
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO
z dnia 39.
..?9Q6.
.......
w sprawie: zmiany uchwały Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia
28 czerwca 2006 roku w sprawie uczestnictwa Powiatu Łowickiego
w Działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne/
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia
Regulaminu przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie
szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich
w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007.
Na podstawie art.12 pkt lOa ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.
1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055), Rada Powiatu
Łowickiego uchwala, co następuje:
§1 W Regulaminie przyznawania, ustalania i przekazywania stypendiów
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim w roku szkolnym 2006/2007,
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 28 czerwca 2006 roku wprowadza się następującą zmianę:
1. W § 3 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. z rodzin
w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się
w roku 2005 nie przekroczył kwoty 504 zł netto (próg ustalony dla województwa
łódzkiego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w Ramowym
Planie Realizacji Działania na rok 2006).
§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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