
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, 
funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.    W uchwale Nr XXXVIII/611/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie 
ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, 
warunków i trybu przyznawania stypendiów (Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 197, poz. 5462 z późn. zm. ), § 2 otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 2. 1. Tworzy się w budżecie Kalisza – miasta na prawach powiatu fundusz stypendialny, na którym 
corocznie będą gromadzone środki finansowe w wysokości co najmniej  600 tys. zł. 

2. Środki niewykorzystane w trakcie roku przechodzą na następny rok budżetowy.”. 

2. W załączniku do uchwały Nr XXXVIII/611/2005 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 4 liczbę „1800 ,00” zastępuję się liczbą „2000,00”, 

2) § 2 ust 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) w szkołach ponadpodstawowych - 800 zł”; 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie kryteria: 

1) średnia ocen osiągnięta w semestrze poprzedzającym semestr, na który składa się wniosek: 

a) uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych - minimum 5.50, 

b) uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych – minimum 5.20, 

c) uczniowie szkół ponadpodstawowych – minimum 5.00. 

2) próg dochodowy, 

3) dodatkowe osiągniecia w nauce lub aktywna postawa społeczna potwierdzona przez szkołę opiniami lub 
dokumentami,”; 

4) § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie: 

„Szkoła dokonuje weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Szkoła przekazuje do 
Wydziału Edukacji wszystkie wnioski wraz z załącznikami.”; 

5) W § 4 skreśla się ust 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.
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Uzasadnienie

W dniu 24 listopada 2005 roku Rada Miejska Kalisza w celu uhonorowania wielkiego Polaka i przyjaciela
wszystkich ludzi podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II,
funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów.

Proponowane zmiany mają zwiększyć dostępność stypendium dla uczniów oraz mają charakter proceduralny.

Wobec powyższego przyjęcie powyższej uchwały wydaje się uzasadnione.

Prezydent
Miasta Kalisza

/.../
Krystian Kinastowski
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