
Uchwała Nr XXV / 301 / 2009  
Rady Gminy Pawłowice 

 
z dnia 15 września  2009 r. 

 
 

w sprawie zmian w Programie stypendialnym  „SZANSA” 
 
 
      Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), po pozytywnym zaopiniowaniu 
przez Komisję Działalności Społecznej   

 
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

 
§ 1 

 
W Regulaminie programu stypendialnego SZANSA stanowiącego załącznik do Uchwały nr XV/219/2004 
Rady Gminy Pawłowice z dnia 12 marca 2004 roku  wprowadza się następujące zmiany: 
1) w rozdziale I pkt. 6 po ppkt. b dodaje się ppkt. c o treści: 
 „c) studia magisterskie uzupełniające, jeżeli podjęte zostały bezpośrednio po zakończeniu 
licencjackich z uwzględnieniem przerwy wynikającej z organizacji nauki na danej uczelni”. 
2) w rozdziale II pkt. 1 ppkt. b otrzymuje brzmienie: 
 „b) osiągnął średnią ocen co najmniej 4,10 - z egzaminów w dwóch semestrach danego roku 
akademickiego lub z egzaminów  z jednego semestru i oceny z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego” 
3) w rozdziale III pkt. 1 otrzymuje brzmienie:  
„1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna powołana zarządzeniem przez Wójta 
Gminy Pawłowice w składzie:  

a) przewodniczący Rady Gminy Pawłowice  - przewodniczący komisji,  
b)  zastępca przewodniczącego Rady Gminy Pawłowice,  
c) przewodniczący Komisji Działalności Społecznej Rady Gminy Pawłowice, 
d) zastępca Wójta Gminy Pawłowice – zastępca przewodniczącego komisji, 
e) dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty.” 

4) w rozdziale w III pkt. 4 wartość 4/5 zamienia się na wartość 3/5 
5) w rozdziale III skreśla się pkt. 2, a dotychczasowe pkt. 3, 4, 5 zmieniają numerację na pkt. 2, 3, 4;  
6) w rozdziale IV pkt. 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Kandydat na stypendystę składa wniosek (zał. nr 1) oraz 
niezbędne dokumenty w terminie  do 30 września każdego roku.”  
7) w rozdziale IV pkt. 3 otrzymuje brzmienie „3. Rozstrzygnięcie nastąpi do 15 października każdego roku”. 
8) w załączniku nr 2 do Regulaminu pkt. 4 ppkt. 2 otrzymuje brzmienie:  
 „2) świadczenia rodzinne (z wyłączeniem zasiłku pielęgnacyjnego)” 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
 

§ 3 
 

Traci moc uchwała Nr II/13/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 05 grudnia 2006r. w sprawie powołania 
Komisji Stypendialnej programu stypendialnego „SZANSA”. 

 
§ 4 

 
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 
§ 5 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXV / 301 / 2009 z 15 września 2009 r. 
w sprawie zmian w Programie stypendialnym  „SZANSA” 

 
 
Uchwała  wprowadza zmiany  w zakresie: 

1) składu komisji stypendialnej i sposobu jej powoływania -  Wójt będzie powoływał imiennie komisję 
zgodnie ze wskazaniami określonymi w uchwale, bez konieczności zasięgania opinii Rady Gminy  
w przypadku zmian personalnych, 

2) obowiązkowej liczebności obecnych członków komisji, niezbędnej do ustalenia ważności jej obrad, 
3) wydłużenia okresu składania wniosków przez kandydatów – zmiana wynika z faktu, że studenci 

mają wyznaczone egzaminy we wrześniu,  
4) wydłużenia okresu rozstrzygnięcia dokonanego przez komisję stypendialną i Wójta, 
5) w załączniku do regulaminu przy określaniu dochodów wykluczono dochody z tytułu zasiłku 

pielęgnacyjnego.   
 

Proponowane zmiany ułatwią realizację programu stypendialnego a ponadto wychodzą naprzeciw 
oczekiwaniom potencjalnych stypendystów, gdyż uwzględniają realia obowiązujące na uczelniach. 


