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UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W NYSIE

z dnia2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów

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

2016 r., poz. 446 i 1579), Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje:

1. W uchwale nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej Nysie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zasad
udzielania stypendium dla uczniów, zmienionej uchwalą nr XVIII/276/16 z dnia 30 marca 2016 roku (Dz. Urz.

Woj. Opól. z 2013 r. poz. 31, z 2016 r. poz. 840) wprowadza się następujące zmiany:

1) 3 otrzymuje brzmienie:

„Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane:

1)uczniowi szkoły podstawowej i gimnazjum:

a)mistrzowi województwa w zawodach uwzględnionych w kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego

"Opolskie",

b)mistrzowi województwa w zawodach uwzględnionych w kalendarzu odpowiedniego polskiego

związku sportowego, z zastrzeżeniem, iż podczas  rozgrywanych mistrzostw w zawodach będzie
uczestniczyło co najmniej pięć klubów sportowych z danego województwa, a w danej konkurencji będą

uczestniczyli zawodnicy z co najmniej trzech klubów sportowych,

c)zajmującemu 1 miejsce na mistrzostwach międzywojewódzkich lub zajmującemu 1 miejsce na
mistrzostwach makroregionu w zawodach uwzględnionych w kalendarzu odpowiedniego polskiego
związku sportowego, z zastrzeżeniem, iż podczas  rozgrywanych mistrzostw w zawodach będą

uczestniczyły co najmniej trzy kluby sportowe z różnych województw, a w danej konkurencji będą
uczestniczyli zawodnicy z co najmniej trzech klubów sportowych,

d)zajmującemu miejsce od 1 do 3 w olimpiadzie centralnej lub Mistrzostwach Polski uwzględnionych
w kalendarzu  Szkolnego  Związku Sportowego  "Opolskie",  odpowiedniego  polskiego  związku
sportowego lub podmiotu działającego zjego upoważnienia,

e)w grach zespołowych oraz w sportach indywidualnych o klasyfikacji drużynowej za osiągnięcia

wymienione w punkcie 1 lit. a), b) i c) do 2 liderów wyróżniających się w zespole; zaś za osiągnięcia
wymienione w punkcie 1 lit. d) dla wszystkich członków zespołu.

2)uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej:

a)posiadającemu co najmniej I klasę sportową, zajmującemu miejsce od 1 do 3 w olimpiadzie centralnej
lub Mistrzostwach Polski, uwzględnionych w kalendarzu Szkolnego Związku Sportowego "Opolskie",

odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego zjego upoważnienia,

b)w grach zespołowych oraz w sportach indywidualnych o klasyfikacji drużynowej za osiągnięcia
wymienione w punkcie 2a) dla wszystkich członków zespołu,

3)uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej posiadającemu co najmniej
I klasę sportową za udział w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, Igrzyskach Olimpijskich

w poszczególnych kategoriach wiekowych."

2) 6 otrzymuje brzmienie:"l. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dnia 15 września za

osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku szkolnym.

Projekt

z dnia 8 lutego 2017 r.
Zatwierdzony przez



Strona 2Id: 4DA48BF7-2FE5-4C07-AE3A-E0115F154E86. Projekt

ZfCA DYREKTORA
Gttnne^o Zarządu O^wialy

Mergut;

Projekt nie budzi
oitrzeżeń pod względem

formalni-prawn;
RADCA PRAWI4

2.Wnioski o przyznanie stypendium dla maturzystów należy składać do dnia 30 kwietnia danego roku za

osiągnięcia uzyskane w tym roku szkolnym.

3.Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 1 i 2 oraz  9 ust. 4 nie będą rozpatrywane.

4.Dyrektor szkoły, do której  uczęszcza uczeń otrzymujący w danym roku stypendium, przedkłada
Burmistrzowi Nysy, do dnia 30 czerwca danego roku, informację o osiągnięciach i postawach tego ucznia

w tym roku szkolnym."

3)  9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Stypendium dla maturzystów wypłacane jest w terminie do 30 czerwca."

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego w Nysie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


