
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/342/21 

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 25 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/453/18 Rady Miejskiej Legnicy w sprawie Regulaminu 

przyznawania stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

w Mieście Legnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm.), art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 920) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIII/453/18 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 lutego 2018 r. wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. 1. Uczniowi może być przyznane stypendium tylko w jednej kategorii. 

2. Stypendium przyznaje się jednorazowo za okres roku szkolnego, w którym składany jest wniosek.”; 

2) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. 1. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta. 

2. Uczeń, któremu przyznano stypendium otrzymuje dyplom od Prezydenta Miasta podczas 

uroczystego spotkania.”; 

3) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. 1. Wysokość oraz liczba stypendiów jest corocznie ustalana przez Prezydenta Miasta 

i uzależniona jest od wysokości środków zaplanowanych w budżecie Miasta oraz od liczby złożonych 

wniosków. 

2. Wypłaty stypendium dokonuje się jednorazowo przelewem na konto wskazane we wniosku 

w terminie do 30 września danego roku.”; 

4) załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Legnicy nr XLIII/453/18 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie 

Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży w Mieście Legnica otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

  

Przewodniczący Rady: 

Jarosław Rabczenko 
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Załącznik do uchwały nr XXVII/342/21 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 stycznia 2021 r. 

 

 
Wniosek  

o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Legnicy  

  

Nr wniosku  

(wypełnia Wydział Oświaty, Kultury i Sportu)  

Data wpływu wniosku  

I. Kategorie stypendium (proszę wstawić znak x przy wybranej kategorii)  

stypendium wiedzy ogólnej   stypendium wiedzy technicznej   

stypendium sportowe   stypendium artystyczne   

II. Informacje o kandydacie  

Nazwisko i imię kandydata 

 

 

PESEL 

Adres zamieszkania 

 

 

Nazwa i adres szkoły     

Typ szkoły  Klasa  

Numer rachunku bankowego  

 

 

 

Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego   

III. Potwierdzenie spełniania kryteriów:  

Ocena zachowania  Średnia ocen  

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych  Średnia ocen z przedmiotów artystycznych  

Wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie oraz nazwa kwalifikacji  
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Wynik egzaminu ósmoklasisty oraz nazwa przedmiotu  

 

 

Osiągnięcia kandydata potwierdzające spełnianie kryteriów  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

IV. Opinia Rady Pedagogicznej:  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

 ...............…................................            .................................................  

(Miejscowość i data)      (Podpis i pieczęć dyrektora szkoły)  

  

  

 

 

 

……............................................   
    (Pieczęć szkoły) 

               

Uwagi: 
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