
Uchwała Nr  XXXVI / 481 / 2006  
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia  30 czerwca  2006r.  

 
 

w sprawie zmiany Programu pomocy stypendialnej dla uczniów ZSO w Pawłowicach  
 
 
      Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 
Działalności Społecznej   

 
Rada Gminy Pawłowice 

uchwala: 
 

§ 1 
W Regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały nr XIX/272/2004 Rady Gminy Pawłowice z dnia 
10.09.2004 roku w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów ZSO w Pawłowicach 
wprowadza się następujące zmiany: 
1. § 3 otrzymuje brzmienie:  
 „1. Stypendia są przekazywane w formie finansowej w ratach  po otrzymaniu funduszy  na ten 

    cel. „ 
2. w § 5 ust. 1 a) zapis „31 października” zamienia się na „11 sierpnia” 
3. w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
   „ 2. Wypłata stypendium następuje na podstawie następujących dokumentów: 
 1) zaświadczenia o uczestnictwie ucznia na zajęcia szkolne wydane przez dyrektora szkoły, 
 2) oświadczenia ucznia lub osoby podpisującej w imieniu ucznia umowę  o przekazywaniu    
pendium o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne, 
 3) oświadczenia Dyrektora szkoły – w przypadku ucznia klasy maturalnej - o przystąpieniu 
ucznia do egzaminu maturalnego.” 
4. w § 6 dodaje się ust. 3 o treści: 
     „3. Stypendysta w danym roku szkolnym  nie może opuścić bez usprawiedliwienia żadnej godziny 
lekcyjnej.” 
 
5. § 8 otrzymuje brzmienie: 
 „Wójt Gminy Pawłowice jest odpowiedzialny za rekrutację stypendystów, przekazywanie 
stypendiów w formie finansowej, rozliczanie otrzymanych środków, monitoring projektu oraz 
przechowywanie dokumentacji związanej z programem.” 
6. w § 9 ust. 1 dodaje się lit. d) o treści: 

„d) naruszył warunek określony w § 6 ust. 3 Regulaminu”  
7. w załączniku  nr 4 do Regulaminu  § 2 otrzymuje brzmienie:  
 „Uczeń/uczennica otrzymujący/a stypendium zobowiązuje się do wydatkowania stypendium 
zgodnie z Regulaminem.”   

8. skreśla się załącznik nr 5 do Regulaminu. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



 

UZASADNIENIE 
do projektu uchwały w sprawie 

zmiany Programu pomocy stypendialnej dla uczniów ZSO w Pawłowicach 
 
 

 

Realizacja programu pomocy stypendialnej dla uczniów ZSO w Pawłowicach w bieżącym roku 

szkolnym polegała na wypłacie stypendium wyłącznie na podstawie przedstawianych faktur                          

i rachunków imiennych potwierdzających poniesione wydatki. Urząd Marszałkowski poinformował,             

że nastąpiły zmiany w wytycznych ZPORR  i od nowego roku szkolnego wypłata stypendium będzie 

miała formę finansową bez konieczności dostarczania faktur. Jedynym potwierdzeniem będzie 

oświadczenie dyrektora szkoły o regularnym uczęszczaniu uczniów na zajęcia szkolne. Powyższe 

zmiany uwzględnia przedstawiony projekt uchwały Rady Gminy. Ponadto projekt uchwały zawiera limit 

godzin nieusprawiedliwionych jaki upoważnia do otrzymania stypendium – wynosi on „0”. Propozycja 

ta wynika z potrzeby zdyscyplinowania młodzieży do realizowania obowiązku nauki.    
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