W lewym górnym rogu pieczęć podłuŜna
o treści: Rada Miejska w Lądku Zdroju

Uchwała nr XXXVII/287/09
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 października 2009 r.

W sprawie: określenia zasad udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) Rada Miejska uchwala:
Zasady udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów z budŜetu Miasta i Gminy
Lądek Zdrój
§1
Zakres podmiotowy uchwały
1. Stypendia udzielane są uczniom szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich
zamieszkałym na stałe na terenie Gminy Lądek Zdrój.
2. Stypendia są udzielane uczniom za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i
sportowe:
a/ stypendia naukowe są przyznawane uczniom szkół podstawowych i gimnazjum,
którzy za ostatni semestr nauki poprzedzającej złoŜenie wniosku osiągnęli średnią
ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości co najmniej 5,4,
b/ stypendia naukowe są przyznawane uczniom szkół średnich, którzy za ostatni
semestr nauki poprzedzającej złoŜenie wniosku uzyskali średnią ocen ze wszystkich
przedmiotów w wysokości co najmniej 5,2,
c/ stypendia naukowe wymienione w pkt. 2 lit. a i b przyznawane są uczniom, którzy
poza uzyskaniem wymienionej w tych punktach średniej ocen, osiągnęli wyróŜnienia
i nagrody w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim,
ogólnopolskim lub międzynarodowym,
d/ stypendia za osiągnięcia artystyczne i sportowe przyznawane są uczniom, którzy
uzyskali w tych dziedzinach wyróŜnienia i nagrody o charakterze wojewódzkim,
ogólnopolskim lub międzynarodowym, promując jednocześnie swoją szkołę i gminę
Lądek Zdrój w ostatnim semestrze nauki

§ 2.
Wysokość stypendium
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1. W uchwale budŜetowej Rada Miejska planuje ogólną kwotę przeznaczoną na
stypendia, przyznawane na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Stypendium przyznane uczniowi nie moŜe przekroczyć 250 zł. miesięcznie.
3. Stypendium przyznaje się na okres nie krótszy niŜ 5 miesięcy i nie dłuŜszy niŜ
10 miesięcy.
4. Stypendium dla poszczególnych uczniów moŜe być przyznawane na kolejne
okresy wymienione w § 2. pkt. 3, jednakŜe przez łączny okres nie dłuŜszy niŜ 30
miesięcy.
§ 3.
Organy uprawnione do przyznawania stypendium
1. Stypendia przyznawane są przez Radę Miejską w Lądku Zdroju, po uzyskaniu
pozytywnej opinii Komisji merytorycznej w ramach kwoty określonej zgodnie z
pkt. 2 § 2 oraz po spełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale.
2. Rada Miejska rozpatrując wnioski przy podejmowaniu decyzji o wysokości
stypendium dla kaŜdego ucznia będzie brała pod uwagę wyłącznie osiągnięcia
ucznia. W przypadku jednakowych osiągnięć stosowane będą preferencje dla dzieci
pochodzących z terenów wiejskich.
§ 4.
Tryb składania wniosków o stypendia
1. Do złoŜenia wniosku o udzielenie stypendiów uprawnieni są:
a/ dyrektor szkoły
b/ rodzic lub prawny opiekun ucznia niepełnoletniego
c/ pełnoletni uczeń
2. Wnioski składa się w Biurze Rady Miejskiej w Lądku Zdroju w terminie do 30
czerwca kaŜdego roku na stypendia przyznawane w I semestrze roku szkolnego
i w terminie do 31 stycznia kaŜdego roku na stypendia przyznawane w II
semestrze roku szkolnego.
3. Do wniosku naleŜy dołączyć:
a/ uwierzytelnione kopie świadectwa szkolnego, kartę ocen semestralnych
wystawioną przez dyrektora szkoły za ostatni semestr,
b/ opinię dyrektora szkoły,
c/ opis osiągnięć osoby ubiegającej się o stypendium (laureat olimpiad i
konkursów, uzyskane nagrody, opis dzieł artystycznych, osiągnięcia w zawodach
sportowych itp.). Osiągnięcia winny dotyczyć okresu ostatniego semestru. Opis
powinien być potwierdzony przez dyrektora szkoły, opiekuna naukowego,
artystycznego, trenera sportowego itp. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia
winny obejmować wyróŜnienia i nagrody o charakterze wojewódzkim,
ogólnopolskim i międzynarodowym.
4. W razie niekompletności wniosku wzywa się osobę określoną w § 4 ust. 1 do
uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.
5. Komisja merytoryczna Rady Miejskiej przygotowuje propozycję podziału kwoty
przeznaczonej na stypendia dla poszczególnych uczniów. Propozycja komisji
zostaje przedłoŜona na sesji Rady Miejskiej.
6. Stypendia przyznawane są uchwałą Rady Miejskiej.
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7. Od decyzji Rady Miejskiej nie przysługuje prawo odwołania.

§5
1. Uroczyste wręczenie stypendiów nastąpi na kolejnej sesji Rady Miejskiej
2. Stypendium wypłacane będzie gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w
okresach miesięcznych, w terminie do 10 kaŜdego miesiąca z góry do rąk
uprawnionego pełnoletniego lub w rodzica czy opiekuna prawnego dziecka
niepełnoletniego. Stypendium moŜe być takŜe przekazywane przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.
§6

Przepisy końcowe
1. Traci moc uchwała nr XXXV/279/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 03
września 2009 r.
2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

W prawym dolnym rogu pieczęć podłuŜna o treści:
Przewodniczący Rady Miejskiej: Leszek Pazdyk – podpis nieczytelny

Informację wytworzył:
Informację zweryfikował:
Data wytworzenia:

Maria Staszyńska
Sebastian Łukasiewicz
29.10.2009 r.
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