
UCHWAŁA NR VIII/40/19
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 90t ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 
Dz.U. z 2018 poz. 1457 ze zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XLI/205/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2014 r.       
w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 5 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„1. Nagroda za wyniki w nauce przysługuje:

a) uczniowi klasy V lub VI szkoły podstawowej, który w danym roku szkolnym uzyskał średnią 
ocen co najmniej 5,60  na świadectwie szkolnym,

b) uczniowi klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, który w danym roku szkolnym uzyskał 
średnią ocen co najmniej 5,40 na świadectwie szkolnym,

c) uczniowi gimnazjum, który w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 5,40 na 
świadectwie szkolnym,

d) uczniowi szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, który w danym roku szkolnym 
uzyskał średnią ocen co najmniej 5,20 na świadectwie szkolnym.”.

2. w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Chojnowa w formie pieniężnej w wysokości:

a) dla ucznia klasy V i VI szkoły podstawowej 500 zł,

b) dla ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej 600 zł,

c) dla ucznia gimnazjum 600 zł,

d) dla ucznia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej 700 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VIII/40/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 lutego 2019 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów

Wysokość stypendium szkolnego dla ucznia (naukowe, artystyczne) określone w uchwale

Nr XLI/205/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2014 r., zmienionej uchwałą

Nr XLVI/232/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 stycznia 2018 r., począwszy od roku szkolnego

2018/2019 wzrośnie o 100 zł.

Równocześnie zmianie (obniżeniu o 0,2 %) ulegną średnie ocen uzyskanych przez ucznia na świadectwie

szkolnym, uprawniające do przyznania mu stypendium za wyniki w nauce.
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