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

Uchwała nr XXIX/209/09
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie: przyznania stypendiów
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz na podst. uchwały nr
LV/525/06 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 października 2006 r. w sprawie
zasad przyznawania stypendiów, Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyznaje się stypendia następującym uczniom:
1. stypendia naukowe:
-----------------------------2. stypendia artystyczne:
- Katarzyna Kornek – LO Kłodzko
3. stypendia sportowe:
- Adrian Dugiel – SP nr 1
- Ada Jończyk – Gimnazjum Publiczne
§ 2.
1. Stypendia określone w § 1 przyznaje się na okres miesięcy tj. od lutego 2009 r. do
czerwca 2009 r. włącznie.
2. Wysokość stypendium dla kaŜdej z osób wymienionych w § 1 wynosi 100,00 zł
miesięcznie (słownie: sto 00/100).
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
W prawym dolnym rogu pieczęć podłuŜna o treści:
Przewodniczący Rady: Leszek Pazdyk – podpis nieczytelny
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Sebastian Łukasiewicz
25.09.2008 r.

Uzasadnienie

W związku z niedopatrzeniem członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu odnośnie
zasad udzielania stypendiów Komisja wnosi o zmianę uchwały nr XXIII/159/08 z dnia
28 sierpnia 2008 r. w sprawie przyznania stypendiów.
W związku z niespełnieniem zasady w § 1 pkt. 1 uchwały nr LV/525/06 Rady
Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 października 2006 r. odnośnie miejsca
zamieszkania Komisja postanowiła cofnąć stypendium Wojciechowi Suszyńskiemu.
W wyniku błędów Komisji odnośnie kwalifikacji wniosków o stypendia członkowie
Komisji postanowili przyznać stypendia następującym uczniom:
Stypendium sportowe – Natalia Michorczyk – Gimnazjum
Stypendium naukowe – Anna Para – Gimnazjum, Adrianna Kubisiak – SP-1, Matylda
Dylewska – Gimnazjum, Dawid Chmiel – Gimnazjum, Aleksandra Hajdasz – SP-1,
Kamil Kubowicz – SP-1.
Wysokość stypendium dla kaŜdej z osób wynosić będzie: 59,63 zł.

