
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla 

uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1327) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W  regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/205/2020 Rady Miejskiej  

w Świebodzicach z dnia 29  czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania 

stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice  

wprowadza się, następujące zmiany: 
 

1) w § 6 ust. 3  otrzymuje brzmienie: 
"3. Wnioski  o stypendium składa się w terminie  do 10  lipca każdego roku, do Urzędu Miejskiego 

w Świebodzicach", 

 

2) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Wnioski o stypendium  za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne rozpatrywane  

i wypłacane są w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku". 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa, do właściwości rady gminy 

należny w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla 

uzdolnionych uczniów i trybu postępowania w tych sprawach. 

W stosunku do stanu aktualnego wynikającego z Uchwały Nr  XXX/205/2020 Rady Miejskiej 

w Świebodzicach z dnia 29  czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania 

stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice  

wprowadza  się następujące zmiany: 

- zmienia się termin przyjmowania wniosków oraz ich  rozpatrywania i wypłacania.  

W związku z powyższym  stypendia będą rozpatrywane do zakończenia danego roku szkolnego 

w którym uczeń uzyskał dane osiągnięcia. 

Wydatki związane z realizacją programu stypendialnego znajdą  pokrycie w budżecie Gminy 

Świebodzice. 

Podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione. 

 


