
 
Uchwała nr LII/1077/05 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 19 grudnia 2005r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do projektu „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez wsparcie uczniów z terenów wiejskich” uczęszczających do 
szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest miasto 
Katowice. 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
 
 

Rada Miasta Katowice  
uchwala: 

 
§1. W Regulaminie przyznawania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla 

uczniów  uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
prowadzącym jest miasto Katowice, w roku szkolnym 2005/2006 finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, 
stanowiącym załącznik do uchwały nr XLIII/924/05 Rady Miasta Katowice  z dnia 25 
lipca 2005 r. w sprawie przystąpienia do projektu „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych poprzez wsparcie uczniów z terenów wiejskich” uczęszczających do 
szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest miasto 
Katowice, wprowadzić następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 po słowie refundacji dodać wyrazy: „względnie zaliczki”; 
2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 „2. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń wymienionych w ust. 1, oraz  o 
wyborze formy wypłaty stypendium podejmują stypendyści” ; 
3) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:    
 „2.  Stypendium będzie wypłacane w formie:  
 a)refundacji wydatków (określonych w §2 ust. 1) poniesionych  
 wcześniej przez ucznia na podstawie przedstawionych dokumentów 
 potwierdzających poniesienie danego wydatku (faktura, rachunek,  
 dowód wpłaty, bilety   za przejazd do i ze szkoły, imienny bilet  
 komunikacji miejskiej i inne dokumenty o równoważnej wartości  
 księgowej) lub 
 b) w formie zaliczki.”; 
4) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 „3. „W przypadku wyboru refundacji wydatków .jako formy  wypłaty 
 stypendium termin przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5,  ust. 
2  lit. a  ustala się na  10 dzień każdego miesiąca następującego  po 
miesiącu, w którym zostały poniesione koszty.”; 
5) w § 5 dodaje się nowe ust. 3a i ust. 3b w brzmieniu: 
  „3a. W przypadku formy zaliczkowej wypłaty stypendium wielkość  
 transzy odpowiadać będzie miesięcznej wysokości stypendium.  
 Wypłata każdej kolejnej transzy będzie możliwa po rozliczeniu się  
 przez ucznia (faktury, rachunki, inne dokumenty potwierdzające  
 poniesienie wydatków) z otrzymanych wcześniej środków, natomiast 
 ostatnia transza stypendium będzie wypłacona w formie refundacji, po 
 przedstawieniu dokumentów, o których mowa w § 5 ust.2 lit. a do dnia  10 
lipca 2006r. 



 „3b. W przypadku nierozliczenia przez ucznia pierwszej i każdej 
kolejnej transzy  stypendium wypłata nie będzie kontynuowana.”;  

6) w załączniku nr 3 do Regulaminu – umowa przyznania stypendium w roku 
szkolnym 2005/2006 - § 1 otrzymuje brzmienie: 

  „§ 1. Projektodawca zobowiązuje się do przekazywania stypendium             
 w kwocie……………….. zł miesięcznie  jako zaliczkę lub refundację 
 poniesionych kosztów1, o których mowa  w §2 ust.1 Regulaminu 
 przyznawania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów 
 uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem 
 prowadzącym jest miasto Katowice,  w roku szkolnym 2005/2006 
 finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
 Budżetu Państwa (zwanego dalej Regulaminem),  na rachunek bankowy 
 wskazany przez rodziców/opiekuna prawnego* ucznia/uczennicy*, z 
 zastrzeżeniem wcześniejszego otrzymania środków na stypendia z Urzędu 
 Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.”. 

               Zgodnie z § 2 ust.2 Regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów 
 uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice,  w roku 
 szkolnym 2005/2006 finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa 
 decyzję o wyborze formy wypłaty stypendium podejmują stypendyści 

 
§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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