
UCHWAŁA NR XXXVI/248/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875), Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Za szczególne osiągnięcia w nauce i pracy w samorządzie uczniowskim, uczniom klas IV – VIII szkoły 
podstawowej i uczniom klas gimnazjalnych do czasu wygaśnięcia gimnazjum, może być przyznane stypendium 
Burmistrza Kałuszyna.

2. Zasady udzielania stypendium, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Tracą moc uchwały:

1. Nr XL/242/02 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów.

2. Nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XL/242/02 
Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 30 września 2002 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Janusz Kazimierz Pełka
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/248/2017

Rady Miejskiej w Kałuszynie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zasady udzielania stypendium Burmistrza Kałuszyna.

1. Stypendium Burmistrza Kałuszyna może być przyznane uczniom klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Kałuszynie 
oraz uczniom klas gimnazjalnych do czasu wygaśnięcia  Gimnazjum w Kałuszynie.

2. Stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał w I semestrze danego roku szkolnego najwyższą średnią 
ocen i wzorową ocenę z zachowania, a ponadto spełnia przynajmniej jeden z wymienionych warunków:

- aktywnie uczestniczy w pracach samorządu uczniowskiego,

- uczestniczy w realizacji przedsięwzięć o zasięgu ponad szkolnym,

- rozwija swoje umiejętności w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań.

3. Limit przyznanych stypendiów określa każdorazowo Burmistrz Kałuszyna, biorąc pod uwagę zabezpieczone na ten 
cel środki finansowe.

4. Stypendium wypłacane jest z budżetu Gminy Kałuszyn.

5. Indywidualne stypendium dla uczniów Szkoły Podstawowej może wynosić do kwoty 150,00 , dla uczniów klas 
gimnazjalnych do kwoty 200,00 zł.

6. Stypendium jest wypłacane w okresach miesięcznych, „z góry” poczynając od miesiąca lutego do czerwca.

7. Wypłata stypendium następuje na konto bankowe wskazane przez rodzica bądź opiekuna prawnego stypendysty.

8. Wypłaty stypendium  dokonuje księgowość Urzędu Miejskiego w Kałuszynie.

9. Środki finansowe na wypłatę stypendiów planowane są w budżecie Gminy Kałuszyn na dany rok kalendarzowy 
w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

10. Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, a wnioski wraz z uzasadnieniem przedstawia do 
zatwierdzenia radzie pedagogicznej.

11. Wnioski, o których mowa w pkt 10, dyrektor szkoły składa w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kałuszynie, 
w terminie do dnia 15 lutego każdego roku.

12. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Kałuszyna, po uzyskaniu opinii stałej komisji Rady 
Miejskiej w Kałuszynie, właściwej w sprawach oświaty.
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