
 Uchwała Nr …………
   Rady Miejskiej Kalisza

      z dnia……………………

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku  do uchwały Nr XXXVIII/611/2005 Rady Miejskiej  Kalisza z dnia 24 
listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Jana Pawła II, 
funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów 
(Dz.  Urz.  Woj.  Wlkp Nr 197, poz.  5462 z późn.  zm.  ),  wprowadza się  następujące 
zmiany:

1) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kapitułę i przewodniczącego Kapituły powołuje Prezydent Miasta Kalisza.”.
2) § 6 ust. 5 skreśla się,
3) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7 
  1. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Kalisza.
  2. Stypendium ma charakter uznaniowy.
  3. W wyjątkowych sytuacjach Prezydent Miasta Kalisza, po uzyskaniu opinii Kapituły, 
może przyznać stypendium uczniowi zameldowanemu na pobyt stały na terenie miasta 
Kalisza, nie spełniającemu warunków określonych w § 1 pkt 2, § 2 ust. 1 oraz § 3 
Regulaminu.
  4. Dopuszcza się złożenie, do Prezydenta Miasta Kalisza, wniosku o przyznanie 
stypendium przez ucznia szkoły wymienionej w § 1 pkt 1 nie mającej siedziby na 
terenie miasta Kalisza.
  5. Stypendia przyznane przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie i na zasadach ust. 3, 
są wypłacane przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu.”.
  4) w załączniku Nr 1 do Regulaminu po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„ 3a. nr PESEL”.

§ 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.



   Uzasadnienie
do uchwały Nr …………… Rady Miejskiej Kalisza z dnia…………….. 
zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  ustanowienia  Stypendium  Miasta  Kalisza  im. 
Jana  Pawła  II,  funduszu  stypendialnego  oraz  zasad,  warunków  i  trybu 
przyznawania stypendiów.

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. Przyznawane od ponad dwóch 
lat stypendia trafiają do najzdolniejszych uczniów kaliskich szkół, których sytuacja 
materialna nie jest najlepsza. Proponowana zmiana, wynikająca z doświadczeń 
związanych z funkcjonowaniem stypendium w obecnej postaci, ma poszerzyć docelowy 
krąg odbiorców stypendium o wybitnych uczniów, którym przy obecnie 
obowiązującym regulaminie nie można przyznać stypendium.

Wobec powyższego przyjęcie powyższej uchwały wydaje się uzasadnione.


