
UCHWAŁA NR XXXI/217/13
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU

z dnia 31 stycznia 2013 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, co następuje: 

§ 1. 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. 

3. Stypendia naukowe są przyznawane uczniom szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich, którzy 

1) za ostatni semestr nauki poprzedzającej złożenie wniosku osiągnęli ocenę z zachowania co najmniej dobrą. 

2) poza uzyskaniem wymienionej w ust.3 lit.a, oceny za zachowanie, osiągnęli wyróżnienia nagrody 
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych o zasięgu ponadgminnym (komisja nie będzie brała pod uwagę 
pozaszkolnych konkursów i olimpiad internetowych). 

4. stypendia za osiągnięcia artystyczne i sportowe przyznawane są uczniom, którzy uzyskali w tych 
dziedzinach wyróżnienia i nagrody o charakterze ponadgminnym promując jednocześnie swoją szkołę i gminę 
Lądek Zdrój w ostatnim semestrze nauki 

§ 2. 1. W uchwale budżetowej Rada Miejska planuje ogólną kwotę przeznaczoną na stypendia, przyznawane na 
zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

2. Stypendium przyznane uczniowi nie może przekroczyć 250 zł miesięcznie. 

3. Stypendium przyznaje się na okres 5 miesięcy. 

§ 3. 1. Stypendia przyznawane są przez Radę Miejską w Lądku Zdroju, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Komisji merytorycznej w ramach kwoty określonej zgodnie z § 2 § ust. 2 oraz po spełnieniu warunków 
określonych w niniejszej uchwale. 

2. Rada Miejska rozpatrując wnioski przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypendium dla każdego ucznia 
będzie brała pod uwagę wyłącznie osiągnięcia ucznia. 

§ 4. 1. Do złożenia wniosku o udzielenie stypendiów uprawnieni są: 

1) dyrektor szkoły 

2) rodzic lub prawny opiekun ucznia niepełnoletniego 

3) pełnoletni uczeń 

2. Wnioski składa się w Biurze Rady Miejskiej w Lądku Zdroju w terminie do 30 czerwca każdego roku na 
stypendia przyznawane w I semestrze roku szkolnego i w terminie do 31 stycznia każdego roku na stypendia 
przyznawane w II semestrze roku szkolnego. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

4) opinię dyrektora szkoły, wraz z oświadczeniem o otrzymanej ocenie z zachowania 

5) 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 oraz opiekuna naukowego lub artystycznego 
lub trenera sportowego. 

6) kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte nagrody i wyróżnienia z ostatniego semestru o charakterze 
ponadgminnym. 

§ 5. Komisja merytoryczna Rady Miejskiej przygotowuje propozycję podziału kwoty przeznaczonej na 
stypendia dla poszczególnych uczniów. Propozycja komisji zostaje przedłożona na sesji Rady Miejskiej. 
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§ 6. Stypendia przyznawane są uchwałą Rady Miejskiej. 

§ 7. Od decyzji Rady Miejskiej nie ma odwołania. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXXVII/287/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 paźdiernika 2009 r. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzieniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskej 
Lądka-Zdroju 

Janusz Sosna
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