
 

 

UCHWAŁA NR XV/80/19 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendiów za szczególne osiągniecia edukacyjne dla uzdolnionych  

dzieci i młodzieży – uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy 

Jaworzyna Śląska w ramach lokalnego programu stypendialnego 

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1481 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się w ramach lokalnego programu stypendialnego, zwanego dalej „programem” zasady 

udzielania stypendiów za szczególne osiągnięcia edukacyjne dla uzdolnionych dzieci i młodzieży – uczniów 

klas VII, pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jaworzyna Śląska, bez względu  

na miejsce zamieszkania. 

§ 2. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają niżej wymienione kryteria: 

1) osiągnęli wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj. uzyskali z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych średnią ocen co najmniej 5,20; lub 

2) są finalistami w danym roku szkolnym w konkursach i olimpiadach wiedzy na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim. 

§ 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Jaworzynie Śląskiej 

w terminie do 30 czerwca danego roku szkolnego, wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć kopię dokumentów potwierdzających spełnienie 

kryteriów, o których mowa w § 2 uchwały. 

3. Do złożenia wniosku o przyznanie stypendium uprawnieni są: 

1) rodzice/opiekunowie prawni ucznia; 

2) dyrektor szkoły. 

4. Do złożonego wniosku należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych 

osobowych ucznia, którego dotyczy wniosek, wzór zgody stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

5. Wniosek złożony po terminie pozostanie bez rozpoznania. 

6. Jeżeli wniosek wymaga uzupełnienia, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 

7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

§ 4. 1. Stypendia przyznawane są przez Burmistrza Jaworzyny Śląskiej w ramach środków określonych 

w corocznym budżecie Gminy Jaworzyna Śląska. 
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2. Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy w kolejnym roku szkolnym. 

3. Wysokość miesięcznego stypendium nie może przekraczać 500 zł. 

§ 5. 1. Komisja ds. Edukacji, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej, 

opiniuje wnioski w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego i proponuje wysokość 

indywidualnego stypendium oraz okres trwania, biorąc pod uwagę osiągnięcia ucznia ubiegającego  

się o stypendium. 

2. Komisja ds. Edukacji, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej, 

przedstawia swoją opinię Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej. 

3. Decyzję o przyznaniu stypendium, podejmuje Burmistrz Jaworzyny Śląskiej po zapoznaniu się z opinią 

Komisji ds. Edukacji, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej i informuje 

o niej w formie pisemnej wnioskodawcę lub w przypadku osób niepełnoletnich rodzica lub opiekuna prawnego. 

§ 6. Stypendium będzie wypłacane w kasie Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej lub na wskazany 

przez wnioskodawcę rachunek bankowy w terminie do 25 każdego miesiąca. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Nazimek
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