UCHWAŁA Nr XXI/42/08
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ
z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie: zasad udzielania i finansowania stypendiów oraz nagród pieniężnych
w dziedzinie edukacji, kultury i sportu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się „Zasady udzielania i finansowania stypendiów oraz nagród pieniężnych
w dziedzinie edukacji, kultury i sportu”.
§ 2. 1.Stypendia lub nagrody pieniężne Burmistrza Jaworzyny Śląskiej mogą być
udzielane osobom wyróżniającym się w dziedzinie edukacji, kultury i sportu zamieszkałym
na terenie Gminy Jaworzyna Śląska.
2. O stypendia lub nagrody pieniężne mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
3. Stypendia lub nagrody pieniężne przyznawane są za szczególne osiągnięcia w edukacji,
kulturze i sporcie.
4. Stypendium może być przyznane do 12 miesięcy, a nagroda pieniężna tylko na jeden
miesiąc.
§ 3. 1. Wnioski o udzielenie stypendium lub nagrody pieniężnej składa się w Urzędzie
Miejskim w Jaworzynie Śląskiej w terminie do 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.
2. Do złożenia wniosku o udzielenie stypendium bądź nagrody pieniężnej uprawnieni są:
a) pełnoletnia osoba ubiegająca się o stypendium,
b) rodzice lub prawny opiekun ucznia niepełnoletniego,
c) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,
d) zarząd klubu sportowego, którego zawodnikiem jest uczeń,
e) dyrektorzy instytucji kultury,
f) właściwe organy stowarzyszeń lub fundacji, których statutowym celem jest działalność
edukacyjna, kulturowa lub sportowa.
3. Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających przyznanie nagrody lub
wyróżnienia za osiągnięcia w roku poprzednim.
4. Formularz wniosku stanowi załącznik do uchwały i dostępny jest w Urzędzie Miejskim
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
5. Wnioski niekompletne, złożone po terminie lub przez osobę nieuprawnioną nie będą
rozpatrzone.
§ 4. 1. Stypendia lub nagrody pieniężne przyznawane są przez Burmistrza Jaworzyny
Śląskiej w ramach środków określonych w corocznym budżecie gminy oraz po spełnianiu
warunków wymienionych w niniejszej uchwale.
2. Wysokość miesięcznego stypendium nie może przekraczać 350 złotych.
3. Wysokość jednorazowej nagrody pieniężnej nie może przekraczać 600 złotych.

§ 5. 1. Komisja Rady Miejskiej ds. Edukacji, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego
opiniuje wnioski w terminie od 1 lutego do 21 lutego i proponuje wysokość indywidualnego
stypendium lub nagrody pieniężnej oraz okres trwania, biorąc pod uwagę osiągnięcia osoby
ubiegającej się o stypendium lub nagrodę pieniężną.
2. Komisja Rady Miejskiej przedstawia swoją opinię Burmistrzowi.
3. Decyzję o przyznaniu stypendium lub nagrody pieniężnej podejmuje Burmistrz Jaworzyny
Śląskiej, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rady Miejskiej.
§ 6.1. Osoby składające wnioski w sprawie przyznania stypendium zostaną w terminie
14 dni poinformowane o decyzji Burmistrza.
2. Otrzymane stypendium lub nagroda pieniężna będą wypłacane w kasie Urzędu Miejskiego
w Jaworzynie Śląskiej lub przelane na wskazane konto bankowe w terminie do 27 każdego
miesiąca.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.
§ 8. Traci moc 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.
§ 9. Wnioski złożone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podlegają
rozpatrzeniu zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/89/04 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z
dnia 27.10.2004 roku.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w
Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

