Uchwała Nr LXIII/744/10
Rady Miejskiej w Dębicy
z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/447/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 23 marca
2009 r. w sprawie Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2)
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) Rada Miejska w Dębicy uchwala, co następuje:
§1
W załączniku do Uchwały Nr XXVIII/447/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy (Dz. Urz. Województwa
Podkarpackiego nr 23, poz. 620) wprowadza się następujące zmiany:
1) W Rozdziale IV ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wnioski o przyznanie stypendium naleŜy składać po zakończeniu rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie później niŜ do 30 listopada danego roku. Nabór
wniosków o przyznanie Stypendium Miasta Dębicy za wybitne osiągnięcia będzie prowadzony
począwszy od roku szkolnego 2008/2009.”
2) W Rozdziale V ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stypendium jest wypłacane w grudniu za okres czterech miesięcy: od września do grudnia
oraz miesięcznie: od stycznia do czerwca, w postaci świadczenia pienięŜnego przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego lub
przez ucznia pełnoletniego.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dębicy
Jan Borek

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 14 a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) rada gminy moŜe podejmować uchwały
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
Jednocześnie na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego
mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieŜy.
Zmiana brzmienia dotychczas obowiązującej uchwały w części dotyczącej zgłaszania
wniosków o przyznanie stypendiów podyktowana jest faktem, Ŝe podsumowanie osiągnięć
sportowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów odbywa się juŜ w następnym roku
szkolnym (październik). W związku z powyŜszym zasadnym jest podjęcie stosownej zmiany i
wydłuŜenie terminu składania wniosków do 30 listopada.

