UCHWAŁA NR XXVII/89/04
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 27.10.2004 r.
w sprawie: zasad udzielania i finansowania stypendiów w dziedzinie edukacji, kultury i
sportu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§1 Ustala się „Zasady udzielania i finansowania stypendiów w dziedzinie edukacji, kultury i
sportu” określone w niniejszej uchwale.
§2 Zakres podmiotowy uchwały
1. Stypendia mogą być udzielane osobom wyróżniającym się w dziedzinie edukacji, kultury
i sportu zamieszkałym na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.
2. o stypendia mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych.
3. Podstawą przyznania stypendiów:
wyróżnienia i nagrody w dziedzinie edukacji, kultury i sportu na poziomie wojewódzkim,
krajowym i międzynarodowym; wyróżnienia i nagrody w konkursach i olimpiadach o
charakterze naukowym sportu na poziomie wojewódzkim, krajowym i
międzynarodowym.
§3 Wysokość stypendium
1. Środki finansowe przeznaczone na stypendia zapewnia Rada Miejska w corocznym
budżecie gminy w kwocie 10.000 zł.
2. Wysokość miesięcznego stypendium dla osoby nie może przekraczać 250 złotych brutto.
3. Stypendia przyznaje się na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
§4 Organy uprawnione do przyznawania stypendium
1. Stypendia przyznawane są przez Burmistrza Miasta Jaworzyny Śl. w ramach środków
określonych w corocznym budżecie gminy oraz po spełnieniu warunków wymienionych w
niniejszej uchwale.
2. Burmistrz Miasta Jaworzyny Śl. rozpatrując wniosek, przy podejmowaniu decyzji o
wysokości indywidualnego stypendium, będzie brał pod uwagę osiągnięcia ucznia.
3. Burmistrz Miasta podejmie decyzje o przyznaniu stypendium, po zasięgnięciu opinii
właściwej Komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji ds. Edukacji, Sportu i Bezpieczeństwa
Publicznego Gminy.
4. Komisja Edukacji, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Gminy rozpatruje wniosek, co do
wysokości indywidualnego stypendium oraz okresu trwania, biorąc pod uwagę osiągnięcia
osoby ubiegającej się o takie stypendium.
§5 Tryb składania wniosków o stypendia
1. Do złożenia wniosku o udzielenie stypendiów uprawnieni są:
a) dyrektor szkoły,
b) pełnoletnia osoba ubiegająca się o stypendium,
c) rodzice lub prawny opiekun ucznia niepełnoletniego,

d) zarząd klubu sportowego,
e) dyrektorzy instytucji kultury
2. Wnioski składa się w Urzędzie Miasta w Jaworzynie Śląskiej w terminie do 15 marca oraz
15 października.
3. Do wniosku należy dołączyć:
a) kopie dokumentów potwierdzających przyznanie nagrody lub wyróżnienia,
b) opis osiągnięć osoby ubiegającej się o stypendium sporządzony przez wnioskodawcę.
4. Formularz wniosku stanowi załącznik do uchwały i dostępny będzie w Urzędzie Miasta
oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.
§6 Wypłata stypendium
1. Decyzje Burmistrza Miasta w sprawie przyznania bądź nie przyznania stypendium
przekazuje się osobie składającej wniosek niezwłocznie po wydaniu opinii przez Komisję.
2. Stypendium wypłacane jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śl. lub
przekazywane jest przelewem na wskazane konto w okresach miesięcznych w terminie do 27
każdego miesiąca. W przypadku dziecka niepełnoletniego, stypendium wypłacane jest do rąk
rodzica, jego opiekuna prawnego lub przekazywane na wskazane przez nich konto.
§7 Traci moc uchwała Nr XV/56/03 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28.11.2003
r. w sprawie: zasad udzielania i finansowania stypendiów w dziedzinie edukacji, kultury i
sportu.
§8 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Śląska.
§9 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Wojewódzkim
Dzienniku Urzędowym.

