
 

 

UCHWAŁA NR 155/XVIII/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KALETACH 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie  przyjęcia  Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kalety za wybitne 

osiągnięcia  naukowe, artystyczne i sportowe uczniów i studentów oraz określenie 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 

7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.), dostrzegając potrzebę 

wspierania i promowania najbardziej uzdolnionych uczniów i studentów – mieszkańców Kalet, Rada Miejska 

w Kaletach uchwala: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kalety za wybitne osiągnięcia 

naukowe, artystyczne i sportowe uczniów i studentów – mieszkańców Kalet", stanowiący załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Tracą moc: 

1) 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. 

2) Uchwała Nr 219/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie ustanowienia Stypendium Burmistrza Miasta Kalety dla najzdolniejszych uczniów i studentów 

oraz określenia zasad jego przyznawania 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach 

 

 

Janina Perz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lipca 2020 r.

Poz. 5291



Załącznik do uchwały Nr 155/XVIII/2020 

Rady Miejskiej w Kaletach 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

 

Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kalety za wybitne osiągnięcia naukowe, 

artystyczne i sportowe uczniów i studentów – mieszkańców Kalet. 

1. Burmistrz Miasta przyznaje indywidualne stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom 

a) szkół podstawowych - uczniów klas V-VIII 

b) szkół ponadpodstawowych 

c) 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, tj: 

a) za uzyskanie I-III miejsca w konkursach wiedzy, konkursach artystycznych oraz zawodach sportowych 

szczebla co najmniej wojewódzkiego, 

b) za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach szczebla co najmniej wojewódzkiego, 

c) w szczególnie uzasadnionych przypadkach stypendium może być przyznane uczniom lub studentom, którzy 

osiągnęli sukcesy w konkursach lub olimpiadach na szczeblach innych niż wymienionych. 

§ 2. Dodatkowymi kryteriami uzupełniającymi branymi pod uwagę przy przyznawaniu stypendium,  

o którym mowa w § 1 pkt 2 są: 

1) wysokie wyniki w nauce i co najmniej bardzo dobre zachowanie, 

2) w przypadku osiągnięć innych niż naukowe - co najmniej bardzo dobre zachowanie. 

§ 3. 1. Wysokość stypendiów każdorazowo ustala Burmistrz Miasta po zasięgnięciu opinii Komisji 

Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kaletach. 

2. Stypendium przyznawane jest maksymalnie na okres dwunastu miesięcy i wypłacane jednorazowo 

uczniowi lub studentowi pełnoletniemu lub rodzicowi (opiekunowi prawnemu). 

§ 4. 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 opiekunowie prawni, 

f) stowarzyszenia. 

2. Wnioski kandydatów zawierają uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne 

osiągnięcia kandydata w poprzedzającym zgłoszenie 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. 
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5. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć informację o średniej ocen na świadectwie 

promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły z uwzględnieniem oceny z zachowania, oryginał lub 

kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

§ 5. Do zadań komisji stypendialnej należy: 

1) analiza formalna wniosków o przyznanie stypendium, 

2) zaopiniowanie wniosków o stypendium w zakresie spełniania przez kandydatów warunków określonych 

w niniejszym regulaminie. 

§ 6. 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 Rady Miejskiej 

w Kaletach. 
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