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CENTRUM  USŁUG WSPÓLNYCH

Nazwa usługi: Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i

 

Wymagane dokumenty: 

 Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w minionym 
roku szkolnym. Dokumenty nie potwierdzone za zgodność z oryginałem, jak
nieaktualne (z lat wcześniejszych) nie będą brane pod

 Miejsce złożenia dokumentów:
 Sekretariat Urzędu Miejskiego (pokój Nr 22); 
obsługi petenta ), biuro CUW 

 Opłaty: 
 Brak 

 Termin sposób załatwienia: 
 Miesiąc od zaopiniowania przez

Socjalnych. 

 Podstawa prawna: 
1. Uchwała Nr 183/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2 września 2008

sprawie ustanowienia  Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kalety za 
wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów i studentów oraz określenie 
zasad jego przyznawania 

 Tryb odwoławczy: 

 Brak 

 Dodatkowe informacje: 
Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów i studentów zamieszkałych na 
terenie miasta Kalety, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i 
mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi 
potwierdzonymi udziałem w konkursach  szczebla co najmniej wojewódzkiego.

Formularze i wnioski do pobrania:

Urząd Miejski w Kaletach                                                       Karta usługi nr

ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety 

tel. 34 352 76 30, fax 34 352 76 35                                    CUW.1611.002.2020

sekretariat@kalety.pl 

www.bip.kalety.pl 

CENTRUM  USŁUG WSPÓLNYCH 

Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i

Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w minionym 
roku szkolnym. Dokumenty nie potwierdzone za zgodność z oryginałem, jak
nieaktualne (z lat wcześniejszych) nie będą brane pod uwagę 

Miejsce złożenia dokumentów: 
Sekretariat Urzędu Miejskiego (pokój Nr 22); Kalety, Żwirki i Wigury 2, parter Urzędu ( biuro 

zaopiniowania przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i

Uchwała Nr 183/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2 września 2008
Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kalety za 

wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów i studentów oraz określenie 

dium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów i studentów zamieszkałych na 
terenie miasta Kalety, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i 
mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi 
potwierdzonymi udziałem w konkursach  szczebla co najmniej wojewódzkiego. 

Formularze i wnioski do pobrania: 

Urząd Miejski w Kaletach                                                       Karta usługi nr 

.1611.002.2020 

Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów 

Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w minionym 
roku szkolnym. Dokumenty nie potwierdzone za zgodność z oryginałem, jak również 

parter Urzędu ( biuro 

Zdrowia i Sprawa 

Uchwała Nr 183/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 2 września 2008 roku, w 
Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kalety za 

wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów i studentów oraz określenie 

dium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów i studentów zamieszkałych na 
terenie miasta Kalety, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i 
mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi 



 

 Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla 
najzdolniejszych uczniów i studentów. 


