UCHWAŁA NR XVII/117/2020
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie przyznania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju dla uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506), § 3 Uchwały Nr XXXI/217/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie
określenia zasad udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1793), Rada Miejska
Lądka-Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. Przyznaje się:
stypendia naukowe:
1. Janinie Rodak
2. Bartoszowi Żelichowskiemu
stypendia sportowe:
1. Pauli Krysińskiej
2. Karolinie Podymie
3. Izabeli Targosz
§ 2. Stypendia określone w § 1 przyznaje się na okres 5 miesięcy, tj. od lutego 2020 r. do czerwca 2020 r.
§ 3. Wysokość stypendium dla każdej z osób wymienionych w § 1 wynosi 150,00 zł miesięcznie (słownie: sto
pięćdziesiąt 00/100).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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UZASADNIENIE
Stypendia są przyznawane uczniom szkół podstawowych i szkół średnich zamieszkałym na stałe na terenie
Gminy Lądek-Zdrój. Zgodnie z regulaminem w sprawie udzielania stypendiów Rady Miejskiej LądkaZdroju są one przyznawane na okres 5 miesięcy, maksymalnie jest to 250 zł (w zależności od ilości
wniosków). Można uzyskać je za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Warunkiem jest
osiągnięcie wyróżnień i nagród w konkursach o zasięgu ponadgminnym w ostatnim semestrze nauki oraz
otrzymanie oceny z zachowania co najmniej dobrej.
Do wniosku należy dołączyć:
- opinię dyrektora szkoły, wraz z oświadczeniem o otrzymanej ocenie z zachowania;
- opis osiągnięć z ostatniego semestru nauki. Opis powinien być poświadczony przez dyrektora szkoły,
opiekuna naukowego/artystycznego lub trenera sportowego;
- kserokopie dokumentów poświadczających zdobyte nagrody i wyróżnienia o charakterze ponadgminnym z
ostatniego semestru.
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