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do uchwaty nr XV/56/03

Rady Miejskie w Jaworzynie Slaskiej

z dnia 28.11.2003 r.

"Zasady udzielania ifinansowania stypendiów
w dziedzinie edukacji, kultury i sportu"

§ 1

L Zakres podmiotowy uchwaly

1. Stypendia moga byc udzielane osobom wyrózniajacym sie w dziedzinie edukacji, kultury
i sportu zamieszkalym na terenie Gminy Jaworzyna Slaska.

2. O stypendia moga ubiegac sie uczniowie szkól podstawowych, gimnazjów i szkól ponad
gimnazjalnych.

3. Podstawa przyznania stypendiów sa:
wyróznienia i nagrody w dziedzinie sportu i kultury na poziomie wojewódzkim,
krajowym i miedzynarodowym;
wyróznienia i nagrody w konkursach i olimpiadach o charakterze naukowym na poziomie
wojewódzkim, krajowym i miedzynarodowym.

§2

IL Wysokoscstypendium.
1. Srodki finansowe przeznaczone na stypendia zapewnia Rada Miejska w corocznym

budzecie gminy w kwocie 5.000,00 zl.
2. Wysokosc miesiecznego stypendium dla osoby nie moze przekraczac 250 zlotych brutto.
3. Stypendia przyznaje sie na okres nie dluzszy niz 12miesiecy.

§ 3

IIL Organy uprawnione do przyznawania stypendium

1. Stypendia przyznawane sa przez Burmistrza Miasta Jaworzyny Sl. Vi ramach srodków
okreslonych zgodnie §2 ust. 1 oraz po spelnieniu warunków wymienionych w niniejszej
uchwale.

2. Burmistrz Miasta Jaworzyny Sl. rozpatrujac wniosek przy podejmowaniu decyzji o
wysokosci indywidualnego stypendium bedzie bral pod uwage osiagniecia ucznia.

3. Burmistrz Miasta podejmie decyzje o przyznaniu stypendium, po zasiegnieciu opinii
wlasciwej Komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji ds. Edukacji, Sportu i Bezpieczenstwa
Publicznego Gminy.



4. Komisja Edukacji, Sportu i Bezpieczenstwa Publicznego rozpatruje wniosek co do
wysokosci indywidualnego stypendium oraz okresu trwania, biorac pod uwage
osiagniecia osoby ubiegajacej sie o takie stypendium.

§4

Iv. Tryb skladania wniosków o stypendia.
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1. Do zlozenia wniosku o udzielenie stypendiów uprawnieni sa:
a) dyrektor szkoly,
b) pelnoletnia osoba ubiegajaca sie o stypendium,
c) rodzice lub prawny opiekun ucznia niepelnoletniego,
d) zarzad klubu sportowego,
e) dyrektorzy instytucji kultury.
2. Wnioski sklada sie w Urzedzie Miasta w Jaworzynie Slaskiej w terminie do 15 marca

oraz 15 pazdziernika.
3. Do wniosku nalezy dolaczyc:
a) kopie dokumentów potwierdzajacych przyznanie nagrody lub wyrózniania,
b) opis osiagniec osoby ubiegajacej sie o stypendium sporzadzony przez wnioskodawce.

§ 5

v. Wyplata stypendium

1. Decyzje Burmistrza Miasta w sprawie przyznania badz nie przyznania stypendium
przekazuje sie osobie skladajacej wniosek niezwlocznie po wydaniu opinii przez Komisje

2. Stypendium wyplacane jest gotówka w kasie Urzedu Miejskiego w Jaworzynie Sl. lub
przekazywane jest przelewem na wskazane konto w okresach miesiecznych w terminie do
27 kazdego miesiaca. w przypadku dziecka niepelnoletniego, stypendium wyplacane jest
do rak rodzica dziecka, jego opiekuna prawnego lub przekazywane na wskazane przez
nich kopto.
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