
 

 

UCHWAŁA NR XIX/222/2020 

RADY GMINY KLESZCZÓW 

z dnia 31 marca 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom z terenu gminy Kleszczów 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1517) i art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym  

i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, poz. 374) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W „Regulaminie przyznawania stypendiów studentom z terenu gminy Kleszczów” stanowiącym za-

łącznik do  uchwały nr XIII/117/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zasad 

przyznawania stypendiów studentom z terenu gminy Kleszczów zwany dalej „Regulaminem”,  wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 500,00 złotych miesięcznie (słownie: pięćset złotych 

00/100).”; 

2) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Wypłata stypendium następuje w terminie do 10 dnia miesiąca, przy czym wypłata pierwszego sty-

pendium zostanie dokonana do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu zawarcia umowy. W przypadku 

spełnienia warunku o którym mowa w ust.7, stypendium za drugi semestr roku akademickiego zostanie wy-

płacone w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono zaświadczenie z 

uczelni, o którym mowa w § 4 ust. 4.”; 

3) w § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Warunkiem kontynuowania wypłat stypendium w drugim semestrze roku akademickiego, na który 

stypendium zostało przyznane jest potwierdzenie spełnienia warunków decydujących o jego przyznaniu tj. 

dostarczenie zaświadczenia z uczelni, o którym mowa w § 4 ust. 4. Termin składania zaświadczeń upływa w 

dniu 31 marca każdego roku.”; 

4) w § 7 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) powtarzania roku akademickiego;”; 

5) w § 7 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje  brzmienie: 

„5) przerwania studiów lub ich zakończenia w trakcie trwającego roku akademickiego.”. 

§ 2. W roku akademickim 2019/2020 obowiązuje następujące brzmienie § 5 ust. 7 Regulaminu:  
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„7. Warunkiem kontynuowania wypłat stypendium w drugim semestrze roku akademickiego, na który 

stypendium zostało przyznane jest potwierdzenie spełnienia warunków decydujących o jego przyznaniu tj. 

dostarczenie zaświadczenia z uczelni, o którym mowa w § 4 ust. 4. Termin składania zaświadczeń upływa w 

dniu 30 kwietnia 2020 r.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego, z tym, że § 2 z mocą od dnia 20 marca 2020 r. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów 

 

 

Katarzyna Biegała 
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