UCHWAŁA NR XLVII/614/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im.
Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu
przyznawania stypendiów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§1
W załączniku do uchwały Nr XXXVIII/611/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24
listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana
Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania
stypendiów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 197, poz. 5462 z późn. zm. ), wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 1 pkt 5) otrzymują brzmienie:
„5) I semestr roku szkolnego – rozumie się przez to okres od 1 września do ostatniego
dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych przed rozpoczęciem ferii zimowych.”
2) § 1 pkt 6) otrzymują brzmienie:
„6) II semestr roku szkolnego – rozumie się przez to okres po zakończeniu ferii
zimowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.”
3) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendium może otrzymać:
1) uczeń klasy 4 – 8 szkoły podstawowej
2) uczeń klasy gimnazjalnej
3) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej.”;
4) § 2 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) rodzic lub opiekun prawny zamieszkały i zameldowany wspólnie z uczniem”
5) § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Wysokość stypendium za jeden semestr wynosi:
1) w klasach 4-6 szkół podstawowych – 600 zł.
2) w klasach 7-8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych – 700 zł.
3) w szkołach ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych – 800 zł.”
6) § 3 otrzymuje brzmienie:
§3
O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria:
1) średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się
wniosek:
a)
uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych - minimum 5.20
uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych– minimum
b)
4.80

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych – minimum
4.10
2) próg dochodowy,
3) wyjątkowe osiągnięcia – potwierdzone pisemnie przez szkołę,
4) wzorowa postawa społeczna, patriotyczna - potwierdzona odpowiednimi opiniami
lub dokumentami.”
c)

7) § 4 otrzymuje brzmienie:
§4
1. Szkoła dokonuje weryfikacji wniosków pod względem formalnym i
merytorycznym oraz przekazuje do Wydziału Edukacji tylko wnioski spełniające
wszystkie kryteria określone w § 3 Regulaminu, posiadające pozytywną opinię
Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
2. Przekazanie wniosków następuje w terminie 14 dni od daty określonej w § 2 ust 4. i
ust.5.
3. Wnioski niespełniające kryteriów określonych w Regulaminie pozostają w Szkole.
4. Szkoła jest zobowiązana do udzielenia dodatkowych wyjaśnień odnośnie
przekazanych wniosków i uzupełnienie ich w ciągu 7 dni od wezwania.
5. Szkoła zawiadamia ucznia o przyznaniu Stypendium i dokonuje jego wypłaty.
6. Opinie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podpisują odpowiednio ich
przewodniczący.”
8) § 8 ust. 1. otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendium nie może być przyznane uczniowi, którego wniosek o stypendium
zawiera dane nieprawdziwe lub niepełne.”
9) W załączniku nr 2 do Regulaminu tekst:
„Zobowiązuję się do niezwłocznego przedłożenia na każde wezwanie Komisji
Stypendialnej dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniu, pod
rygorem zawieszenia wypłaty przyznanego stypendium.”
zastępuje się tekstem:
„Zobowiązuję się do niezwłocznego przedłożenia na każde wezwanie
dokumentów potwierdzających dane zawarte w oświadczeniu celem weryfikacji.”
10) W załączniku nr 2 do Regulaminu tekst:
„Wiadomym mi jest, że jeżeli w wyniku sprawdzenia, dane podane w
oświadczeniu okażą się nieprawdziwe lub niepełne, utracę, niezależnie od
zawieszenia wypłaty stypendium, prawo do ubiegania się o stypendium.”
zastępuje się tekstem:
„Wiadomym mi jest, że jeżeli w wyniku sprawdzenia, dane podane w
oświadczeniu okażą się nieprawdziwe lub niepełne, uczeń utraci prawo do
stypendium.”
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Kalisza
/…/
Andrzej Plichta

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XLVII/614/2017
RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 grudnia 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im.
Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu
przyznawania stypendiów.

W dniu 24 listopada 2005 roku Rada Miejska Kalisza w celu uhonorowania
wielkiego Polaka i przyjaciela wszystkich ludzi podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia
Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz
zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe zlikwidowane zostały gimnazja. Zmiany w uchwale dostosowują Regulamin
do obowiązującego prawa.
Pozostałe zmiany doprecyzowują zapisy regulaminu w celu uproszczenia
obowiązującego systemu przyznawania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana
Pawła II.
Wywołanie powyższej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza
/…/
Grzegorz Sapiński

