
UCHWAŁA Nr XXXIV/334/06
Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 30 marca 2006 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu programu stypendialnego finansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet 2 działanie 
2.2 przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

 Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt. 14 a ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poź. zm.)

Rada Miejska w Rymanowie
uchwala, co następuje

§ 1
W uchwale Nr  XXVI/259/2005 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 1 lipca 2005 r. w 

sprawie  uchwalenia  regulaminu  programu  stypendialnego  finansowanego  ze  środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet 2 działanie 2.2 przeznaczonego dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych kończących się maturą wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Finansowanie stypendiów odbywać się będzie w oparciu 
o zaświadczenia  o  uczestnictwie uczniów w zajęciach szkolnych.  Wysokość stypendiów 
wynosi od 50 do 150 zł.

2. §  9  ust.  4  otrzymuje  brzmienie:  „  Ustala  się  limit  8  godzin  nieusprawiedliwionych 
miesięcznie,  którego  przekroczenie  powoduje  utratę  stypendium.  Godziny 
nieusprawiedliwione liczy  się  za cały okres  ,  za  który  wypłacane  będzie  stypendium w 
nowej formie, od pierwszego dnia miesiąca, za który wypłacane jest stypendium na nowych 
zasadach i sumuje się je do ostatniego dnia okresu, na który stypendium zostało przyznane. 
W  miesiącu,  w  którym  uczeń  przekroczy  dopuszczona  regulaminem  liczbę  godzin 
nieusprawiedliwionych,  traci  prawo  do  stypendium,  a  niewykorzystane  pieniądze 
przechodzą na rzecz innych uczniów pobierających stypendium”.

3. §  9  ust.  5  otrzymuje  brzmienie:  Wypłata  stypendium  następuje  przelewem  na  konto 
bankowe”.

§ 2 

Wzór umowy o wypłatę stypendium otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego Uzupełnienie 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  


