Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2017r., poz.1875, z późn. zm.), w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2198 z poźn. zm.) po konsultacjach
określonych uchwałą XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196,
poz. 3002)
Rada Miejska w Jaworznie
uchwala, co następuje:
§1
Ustala się zasady udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom mieszkającym na terenie miasta
Jaworzna za ich szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe i artystyczne, określone w załączniku
do niniejszej uchwały.
§2
Nadaje się stypendium, o którym mowa w § 1 nazwę: „Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna”.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§4
Traci moc uchwała Nr XLI/715/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 maja 2006 r w sprawie
ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

wz. Prezydenta Miasta Jaworzna
I. Zastępca Prezydenta
Tadeusz Kaczmarek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia....................2018 r.
Zasady udzielania uzdolnionym uczniom
STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA JAWORZNA
Rozdział 1.
Postanowienia wstępne.
§1
Ilekroć w niniejszych Zasadach udzielania uczniom Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna
jest mowa, bez bliższego określenia, o:
1) Zasadach – należy przez to rozumieć niniejsze Zasady udzielania uzdolnionym uczniom
Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna;
2) stypendium – należy przez to rozumieć Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna;
3) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Jaworzna;
4) szkole – należy przez to rozumieć każdą szkołę dla dzieci i młodzieży, publiczną lub
niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej;
5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły;
6) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia/uczennicę szkoły, którego /którą dotyczy wniosek
o udzielenie stypendium;
7) rodzicu - należy przez to rozumieć również opiekuna prawnego ucznia;
8) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o udzielenie stypendium;
9) stypendyście – należy przez to rozumieć ucznia, któremu Prezydent udzielił stypendium;
10) komisji – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez Prezydenta, rozpatrującą wnioski
o udzielenie stypendium.
§2
Zasady określają:
1) kryteria udzielania stypendium;
2) tryb udzielania stypendium;
3) wysokość i warunki wypłacania stypendium.
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Rozdział 2.
Kryteria udzielania stypendium.
§3
Stypendium może być przyznane uczniowi posiadającemu co najmniej bardzo dobrą ocenę roczną
z zachowania, będącemu:
1) laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem i finalistą olimpiady przedmiotowej
o zasięgu ogólnopolskim;
2) laureatem konkursu interdycyplinarnego lub przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim;
3) laureatem konkursu na pracę
lub stowarzyszenie naukowe;

naukową,

organizowanego

przez

instytucję

naukową

4) uczniem uzyskującym wysokie wyniki w indywidualnym współzawodnictwie sportowym
lub wyróżniającym się w grach zespołowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub
międzynarodowym;
5) uczniem posiadającym wysokie osiągnięcia artystyczne na szczeblu międzynarodowym,
ogólnopolskim lub wojewódzkim w konkursach, festiwalach, wystawach i przeglądach itp.
§4
O udzielenie stypendium danemu uczniowi można się ubiegać nie wcześniej niż po ukończeniu przez
niego klasy IV szkoły podstawowej.
Rozdział 3.
Tryb udzielania stypendium.
§5
1. Z wnioskiem o udzielenie uczniowi stypendium mogą wystąpić:
1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń;
2) prezes klubu sportowego, którego uczeń jest zawodnikiem;
3) dyrektor miejskiej instytucji kultury;
4) co najmniej jeden z rodziców;
5) samodzielnie pełnoletni uczeń.
2. Wzór wniosku określa Prezydent.
3. Do wniosku powinny być dołączone następujące dokumenty:
1) potwierdzona przez dyrektora za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ucznia za
ostatni rok szkolny,
2) opinia rady pedagogicznej szkoły (zespołu szkół) do której uczęszcza uczeń,
3) inne dokumenty lub ich kserokopie potwierdzające osiągnięcia ucznia, potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

Id: 4525D1F5-4E0D-402F-9D40-B337B93EEE0B. Projekt

Strona 2

4. Wnioski, adresowane do Prezydenta, należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
ul. Grunwaldzka 33, w terminie od 1. do 31. sierpnia danego roku.
§6
1. Wnioski rozpatruje komisja powoływana przez Prezydenta.
2. Do zadań komisji należy:
1) analiza formalna i merytoryczna złożonych wniosków z uwzględnieniem rangi osiągnięć
uczniów;
2) wyłonienie kandydatów do stypendium;
3) zaproponowanie Prezydentowi listy kandydatów do stypendium oraz wysokości miesięcznej
kwoty stypendium.
3. Komisja rozpatruje wnioski w terminie do dnia 12 września danego roku kalendarzowego.
§7
1. Prezydent udziela stypendiów w formie zarządzenia.
2. Prezydent podejmuje decyzję o udzieleniu stypendiów w terminie do dnia 20 września danego roku
kalendarzowego.
3. O przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium wnioskodawca powinien zostać powiadomiony
pisemnie.
Rozdział 4.
Wysokość i warunki wypłacania stypendium.
§8
1. Kwota stypendium jest taka sama dla wszystkich stypendystów.
2. Stypendium wypłaca się za dany rok szkolny w dziesięciu równych ratach miesięcznych, licząc
od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.
3. Stypendysta ma prawo ponownego ubiegania się o stypendium w latach następnych, na podstawie
osiągnięć z okresu po przyznaniu ostatniego stypendium.
4. Zaprzestaje się wypłaty stypendium w przypadku, kiedy stypendysta:
1) został skreślony z listy uczniów;
2) przerwał, bez usprawiedliwienia, naukę w czasie roku szkolnego na nieprzerwany okres
przekraczający trzydzieści dni;
3) zmienił w czasie roku szkolnego miejsce zamieszkania na miejsce poza terenem miasta
Jaworzna;
4) przestał być czynnym zawodnikiem klubu sportowego, na którego wniosek zostało udzielone
stypendium.
5. O zaistnieniu okoliczności powodujących zaprzestanie wypłaty stypendium dyrektor, prezes klubu
sportowego, rodzice oraz pełnoletni uczeń zobowiązani są niezwłocznie poinformować na piśmie
Prezydenta.
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6. Zaprzestaje się wypłaty stypendium, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 4.
7. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium z powodu braku informacji, o której mowa
w ust. 4 podlegają zwrotowi.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.
§9
Każdy stypendysta wpisany zostaje do „Księgi uczniów wyróżnionych Stypendium Prezydenta Miasta
Jaworzna” prowadzonej przez Urząd Miejski w Jaworznie.
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Uzasadnienie
Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna, jako forma honorowego wyróżnienia i finansowego
wsparcia uzdolnionych, młodych mieszkańców Jaworzna, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
oraz szkół ponadgimnazjalnych w ciągu kilkunastu lat od czasu jego ustanowienia ugruntowało swoje
znaczenie i prestiż w środowisku oświatowym naszego miasta.
Aktualnie obowiązująca regulacja prawna, czyli uchwała Nr XLI/715/2006 Miejskiej w Jaworznie
w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów. podjęta została 30 maja 2006 r.
Po kilkunastu latach obowiązywania proponuje się nową, uaktualnioną wersję uchwały będącą
wynikiem doświadczeń związanych z realizacją dotychczas obowiązującej oraz wynikiem analizy
merytorycznej i redakcyjnej jej postanowień. W rezultacie przygotowany został projekt nowej uchwały,
która nie zmienia zasadniczo treści głównych postanowień uchwały z 2006 roku, wprowadza
natomiast szereg zmian, głównie mających charakter organizacyjny, między innymi takich jak:
1)definicja „wniosku” i „stypendysty”;
2) ustalenie, że stypendium może być udzielone najwcześniej uczniowi, który ukończył klasę IV
szkoły podstawowej;
4) doprecyzowanie kwestii potwierdzania za zgodność kserokopii dokumentów składanych
z wnioskami;
5) ustalenie okresu składania wniosków od 1. do 31. sierpnia danego roku;
Realizacja zadania nie spowoduje zwiększenia zatrudnienia w administracji, a także nie wymaga
zaangażowania dodatkowych środków finansowych.

Jaworzno, 4 kwietnia 2018 r.

Dokument podpisano elektronicznie.
Opracował: Irena Wojtanowicz - Stadler – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.
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