UCHWAŁA NR 109/XV/2016
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE
z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Praszki
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2015 r.
poz.1515) Rada Miejska w Praszce uchwala, co nastepuje:
§ 1. W Regulaminie przyznawania Stypendium Burmistrza Praszki, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr
31/V/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 marca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania
Stypendium Burmistrza Praszki wprowadza się następujace zmiany:
1) w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Regulamin stosuje sie dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących w
Gminie Praszka, którzy uzyskali co najmniej wzorową ocenę z zachowania oraz spełniają co najmniej jeden
z wymienionych warunków:”;
2) w § 2 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) uczeń uzyskał szczególnie wysokie wyniki w nauce. Średnia ocen rocznych - minimum 5.5 dla szkół
podstawowych oraz 5.3 w gimnazjum.”;
3) w § 4 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dyrektorzy szkoł maja prawo wystąpić z wnioskami dla nastepującej liczby uczniów:
1) w szkołach od 1-100 uczniów - dla 1 ucznia;
2) w szkołach od 101-200 uczniów - dla 2 uczniów;
3) w szkołach od 201-300 uczniów - dla 3 uczniów;
4) w szkołach od 301-400 uczniów - dla 4 uczniów.”;
4) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Burmistrz cofa stypendium przed upływem okresu, na jaki zostało przyznane, w szczególności w
przypadkach:
1) przerwania nauki w szkole;
2) niepodjęcia lub rezygnacji z uczęszczania do szkoły, o której mowa w § 2;
3) zrzeczenia się stypendium;
4) otrzymania kary wymierzonej przez dyrektora szkoły w formie nagany.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
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