
 

 

UCHWAŁA NR XLV/175/12 

RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

z dnia 25 września 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania Samorządowego Stypendium  

za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych  

Na podstawie art 18, ust. 14 a ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co 

następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXXII/129/12 Rady Miejskiej 

w Ścinawie z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie ustale-

nia zasad przyznawania Samorządowego Stypendium 

za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzi-

nach artystycznych, wprowadza się następujące zmia-

ny:  

1. nadaje się nowe brzmienie tytułowi uchwały: 

„w sprawie ustalenia zasad przyznawania Samorzą-

dowego Stypendium za szczególne osiągnięcia  

w nauce i dziedzinach artystycznych”;  

2. zmienia się § 1, który otrzymuje następujące 

brzmienie: „§ 1. Zasady przyznawania stypendiów dla 

uczniów i studentów określa Regulamin przyznawania 

Samorządowego Stypendium za szczególne osiągnię-

cia w nauce i dziedzinach artystycznych, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały”.  

§ 2. W załączniku do uchwały nr XXXII/129/12 

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 20 marca 2012 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania Samorządo-

wego Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, 

sporcie i dziedzinach artystycznych wprowadza się 

następujące zmiany:  

1. § 1, ust 1 otrzymuje następujące brzmienie:  

„1. Stypendium przyznaje się za szczególne osiągnię-

cia naukowe lub artystyczne na szczeblu międzynaro-

dowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim czy makro-

regionalnym:  

a) uczniom szkół podstawowych klas IV–VI,  

b) gimnazjów,  

c) szkół ponadgimnazjalnych,  

d) studentom jednolitych studiów magisterskich oraz 

studiów I lub II stopnia w systemie studiów stacjo-

narnych do ukończenia 25 roku życia.”  

2. § 1, ust 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Stypendium przyznaje się uczniom i studentom, 

o których mowa w ust. 1, którzy zamieszkują na tere-

nie Gminy lub są uczniami szkół podstawowych 

i gimnazjum na terenie Gminy Ścinawa.”  

3. uchyla się § 2 ust. 2,  

4. § 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

„2. Do wniosku o stypendium należy dołączyć kopie 

dokumentów wskazujących na szczególne wyniki  

w nauce i osiągnięcia artystyczne, oryginał do wglą-

du.”  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Ścinawy.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

Marek Szopa 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 26 października 2012 r.
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