
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/32/13 

RADY MIEJSKIEJ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ 

z dnia 28 maja 2013 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w ramach 

programu stypendialnego „Prymus”, ustalenia formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania 

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 

poz. 2572 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w zw. z art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustala się zasady udzielania i finansowania stypendiów dla absolwentów gimnazjum, którzy ukończyli 

szkołę w roku, w którym ubiegają się o stypendium.  

§ 2. Stypendia pieniężne mogą być przyznane osobom, które:  

1) ukończyły gimnazjum z wyróżnieniem,  

2) mieszkają na terenie gminy Jaworzyna Śląska,  

3) uzyskują dochód w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekraczający trzykrotności kwoty 

uprawniającej do uzyskania świadczeń rodzinnych, określonej odpowiednio w art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy 

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Miejskim, w terminie do 31 lipca każdego 

roku kalendarzowego.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 składają rodzic lub opiekun prawny ucznia.  

3. Wnioski złożone po terminie lub przez osobę nieuprawnioną nie będą rozpatrzone.  

4. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających spełnianie 

kryteriów, o których mowa w § 2.  

5. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.  

6. Burmistrz podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium w terminie do 31 sierpnia danego roku 

kalendarzowego.  

7. Osoby składające wnioski w sprawie przyznania stypendium zostaną poinformowane o decyzji 

Burmistrza w terminie 7 dni. 

§ 4. Stypendyści zobowiązani są do uczestnictwa w uroczystości wręczenia stypendiów.  

§ 5. 1. Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy w wysokości 100 zł. miesięcznie.  

2. Stypendia są wypłacane na konto bankowe wskazane we wniosku lub wypłacane w kasie Urzędu 

Miejskiego w terminie do 10-tego dnia miesiąca.  
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3. Stypendia są wypłacane z budżetu gminy Jaworzyna Śląska. 

§ 6. 1. Przerwanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej powoduje wstrzymanie wypłacania stypendium.  

2. O przerwaniu nauki rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są poinformować Burmistrza 

Jaworzyny Śląskiej w terminie 14 dni od daty skreślenia z listy uczniów.  

3. Do dnia 31 stycznia uczniowie otrzymujący stypendium zobowiązani są do przedłożenia w Urzędzie 

Miejskim zaświadczenia o kontynuowaniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Nazimek 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/32/13  

Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej z dnia 28 maja 2013 r. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 4351



 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 4351


		2013-07-15T14:56:47+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




