UCHWAŁA NR 137/X/11
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 184/XXVIII/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stałe na terenie Gminy
i Miasta Węgliniec.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr 184/XXVIII/04 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30.12.2004r. w sprawie zasad udzielania
stypendiow dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stałe na terenie Gminy i Miasta
Węgliniec wprowadza sie następujące zmiany:
1. zmienia się § 2 pkt 4b, który otrzymuje brzmienie: " udokumentują trudną sytuację materialną – dochód
rodziny/opiekunów wspólnie zamieszkującej w jednym gospodarstwie domowym z wnioskodawcą, nie może być
większy niż 171% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.
U z 2009 r., Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) miesięcznie na jednego członka rodziny.
2. zmienia się § 2 pkt 5b, który otrzymuje brzmienie: "sytuacja materialna – 50%, wg poniższych przedziałów
punktowych:
Dochód na osobę w rodzinie
0% 100% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
101%  171% kwoty określonej w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Liczba punktów
50
25

3. zmienia się § 2 pkt 8, który otrzymuje brzmienie: "Stypendia przyznawane są dwa razy w roku, odrębnie na
każdy semestr".
4. zmienia się § 2 pkt 15, który otrzymuje brzmienie:" Stypendium wypłacane jest w formie gotówkowej lub na
konto osobiste stypendysty".
§ 2.
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Ustawa o systemie oświaty przewiduje możliwość wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży, jednak na realizację
takiego wsparcia jednostki samorządu terytorialnego muszą przeznaczyć własne środki. Stypendium Burmistrza
skierowane jest do młodzieży osiągającej bardzo dobre wyniki w nauce oraz pochodzącej z rodzin o niskich
dochodach. Podjęcie uchwały jest zasadne.
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