
, RADA MIEJSKA
i :SVl"lETOCHLOYV1CACH

woj. slaskie
Uchwala nr XLIXl354J1O

Rady Miejskiej w Swietochlowicach
z dnia 10 marca 2010 r.

w spraWie: ustanowienia i okreslenia, zasad udzielania stypendióW dla uczi1iówgimnazjóv/i szkól
. . ponadgimnazjalnych zamieszkalych na stale WSWietochlowicach~

Na podstawie art12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowYm(Dz.U. '

z 200H. nr 142, poz.1592) i art.18 ust2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o' samorzadzie
gminnym (Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1591) oraz MiejSkiego, Programu wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychzamisszkalych na fererii~;miasta
SWietochlowice. ' "'" "

.

R~da Miejska w SwietbchlÓWicach
uchwala':

,,,'

" § 1~

Ustanowic nastepujace stypendia dla najzdolniejszych uczniów:,

I stopnia -dla uczniów szkólponadgimnazjalnych,

II stopnia -dla ucznióWszk6lgimnazjalnych.

§2
Ustalic nastepujaca miesieczna wysokosc stypendiów:

I stopnia - 200,- zlotych,

IIstopnia - 100,- zlotych.

§3 . '~',
Okreslic zasady przyznawania i udzielania stypendiów w formie Regulaminu stanowiacegó Zalacznik
do uchwaly. , ' '"

§4
, , ,, ,

W celu oceny zasa~nosci zlozonych wniosków, a takze wyboru kandydatów do uzyskania st~ipeqdiów,'.'

PrezYdent Miasta powoluje Komisje, w sklad której wchodza; ," "". "

- trzej przedstawiciele wskazani przez Rade Miejska, z których jeden pelni <flinkcje ,

przewodniczacego,' , , ,',' , .

- dWaJprzedstawiciele wskazani przez Prezydenta Miasfa.
§5

, , ,
, " "',,, , ' ,

DecYZjeo przyznaniustypendiuni podejmuje Prezydent MiastaSWietochloWicedódnia 31si~rpniiL
kazdego roku w oparciu o opinie ww. Komisji. " ,

§6 ,

Zródlem finansowania stypendium beda srodki budzetu Miasta.

§7
, ,

Wykonanie uchwaly powierZasie Prezydentowi Miasta.

§8

Uchwala podlega ogloszeniu w DziennikuUrzedowym WojeWództwaSlaskiego iwchodziwiyciew
terminie 14 dni od ogloszenia. ' .
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\.DA MIEJSlC\
ETOCiHLG ?VICAJ::;H
woj. slaskie

. Zalacznik
do Uchwaly nr XLlXl354/10
Rady Miejskiej w Swietochlowic:ach
zdnia 10 marca 2010 r.

Regulamin
przyznawania i udzielania stypendiów

dla uczniów Swietochlowic.

1.. Stypendium moze otrzymac uczen gimnazjum, szkoly ponadgimnazjalnej zamieszkaly nastale w
Swietochlowicach.

2. Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie sredniej rocznych ocen klaSyfikacyjnych
wynoszacej minimum 5,Q oraz posiadanie wybitnych i konkretnych osiagniec" Vi danym
przedmiocie lub w danej dziedzinie. .

3. Niezaleznie od warunków okreslonych w punkcie 2 kandydat do stypendium, powinien miec
roczn'aocene z zachowaniaco najmniejdobra. .

4. Stypendium moze byc przyznane nie wczesniej ni:z po pierwszym roku nauki wdanym typie
szkoly;

5. O stypendium moze wnioskowac:

dyrektor szkoly,

uczen,

rodzic lub opiekun prawny ucznia.

6. Wniosek powinien zawierac:

uzasadnienie,

opinie szkoly,

potwierdzonaprzez szkolekopieswiadectwa,

potwierdzona przez szkole dokumentacje osiagniec.

7. Wnioski nalezy skladac do 15 lipca kazdego roku w miejscu wSkazanym przez PrezydentaMiasta.

8. Stypendium przyznaje sie na okres 10 miesiecy, tj. od1 mieSiaca roku szkolnego, za osiagniecia
uzyskanew rokuszkolnympoprzedzaja,cymrok wyplaCahiastypendium. . .

9. StypendiUmjest wyplacane do dnia 10. kazdego miesiaca.

10. Uczniowi który spelnia kryteria okreslone w punkcie 2 i 3 Regulaminu w roku, w któryrnkonczy
szkole gimnazjalna, ponadgimnazjalna - zamiaststyperidiul'n,o którymmowawyzej- mozebyc
przyznana jednorazowa nagroda w wysokosci równowartosci 10 stypendiów okreslonych w § 2
uchwaly. .

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium moze byc cofniete po zasiegnieCiu opinii
Komisji; "

12. O przyznaniu lub cofnieciu stypendium, jego wysokosci i terminie oraz rniejscu Wyplaty,'uczen
zostanie powiadomiony pisemnie. .


