
Uchwała nr 183/XXIV/2008  
Rady Miejskiej w Kaletach 

 
z dnia 2 września 2008 r. 

 
 

w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów  
i studentów oraz określenia zasad jego przyznawania 

 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, 6, 8, 9 i 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, 
poz. 1675 z późn. zm.), dostrzegając potrzebę wspierania i promowania najbardziej uzdolnionych 
uczniów i studentów – mieszkańców Kalet 

 
Rada Miejska w Kaletach 

uchwala: 
 

§ 1 
 

1. Ustanowić Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów – 
mieszkańców Kalet. 
2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1, przyznawać na podstawie regulaminu będącego załącznikiem  
do niniejszej uchwały i stanowiącym jej integralną część. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 3 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do uchwały nr 183/XXIV/2008 
Rady Miejskiej w Kaletach  
z dnia 2 września 2008 r. 

 
Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów  

i studentów - mieszkańców Kalet. 
 

§ 1 
 

1. Burmistrz Miasta przyznaje indywidualne stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom 
a) szkół podstawowych – uczniów klas V i VI, 
b) gimnazjalnych, 
c) ponadgimnazjalnych, 
d) studentom do 26 roku życia. 

2. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie 
miasta Kalety, których zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny lub program 
studiów i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub 
sportowymi, a którzy są: 

a) laureatami konkursów (olimpiad) szczebla ogólnopolskiego lub 
b) finalistami konkursów (olimpiad) szczebla międzynarodowego. 

 
§ 2 

 
1. Wysokość stypendiów każdorazowo ustala Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty, 

Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 
2. Miesięczna wysokość stypendium wynosi od 50 zł do 200 zł. 
3. Stypendium przyznawane jest maksymalnie na okres dwunastu miesięcy i wypłacane jest 

jednorazowo uczniowi lub studentowi pełnoletniemu lub rodzicowi (opiekunowi prawnemu). 
 

§ 3 
 

1. Kandydatów do stypendiów zgłaszać mogą: 
a) dyrektorzy placówek oświatowych, po uzyskaniu opinii rad pedagogicznych, 
b) dyrektorzy placówek kultury i sportu, 
c) rektorzy lub dziekani szkół wyższych, 
d) rodzice lub opiekunowie prawni, 
e) zainteresowani studenci i pełnoletni uczniowie. 
f) stowarzyszenia. 

2. Zgłoszenia kandydatów zawierają uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających 
konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym lub akademickim. 

3. Wnioski nieudokumentowane nie będą rozpatrywane. 
4. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kaletach w terminie: 

a) do 30 września danego roku - w przypadku uczniów, 
b) do 30 października danego roku – w przypadku studentów. 

5. Wnioski powinny dotyczyć osiągnięć kandydata w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym lub 
akademickim. 

 
§ 4 

 
      Stypendium może być wstrzymane gdy uczeń lub student: 
          1)   został skreślony z listy uczniów lub studentów albo przerwał naukę, 

2)   nastąpiło znaczące pogorszenie wyników w nauce ucznia lub studenta, 
          3)   stypendysta otrzymał w danym roku inne stypendium ze środków samorządowych, 
          4)   stypendysta w trakcie roku szkolnego lub akademickiego przestał być mieszkańcem miasta                                                                    
                Kalety, 
          5)   uczeń lub student zaprzestał podejmowania działań, za które otrzymał stypendium, mających  
                na celu jego dalszy rozwój osobisty. 

 
§ 5 

 



Decyzję o przyznaniu stypendium wydaje Burmistrz Miasta w terminie 30 dni od daty 

pozytywnego zaopiniowania wniosku przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i 

Spraw Socjalnych. 


