
UCHWAŁA NR XLV/340/10  

RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU  

z dnia 18 marca 2010 r. 

w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta i Gminy dla najzdolniejszych uczniów 

i studentów mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz oraz określenia zasad ich przyznawania.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 22 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej

(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.), dostrzegając potrzebę  promowania

i wspierania najbardziej uzdolnionych uczniów i studentów – mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz 

Rada Miejska w Siewierzu 

uchwala

§ 1.  1. Ustanowić  Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla najzdolniejszych uczniów i studentów –

mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz. 

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 przyznawane będzie na podstawie Regulaminu będącego załącznikiem

Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.  

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

Śląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Siewierzu 

mgr Barbara Bochenek 

 

R E G U L A M I N  

STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW 

I STUDENTÓW MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY SIEWIERZ.  

§ 1.  1. Celem stypendium jest wspieranie edukacji uczniów i studentów osiągających wysokie wyniki w nauce

oraz posiadających znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu, kultury i sztuki. 

2. Przyznanie stypendium powinno pobudzać  twórcze myślenie, mobilizować  do dalszej pracy nad sobą,

sprzyjać  rozwijaniu uzdolnień  i zainteresowań,  wspomagać  zdolności stosowania zdobytej wiedzy

w praktycznym działaniu.  

3. Stypendium stanowi formę  pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów

i studentów – mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz.  

4. Stypendium mogą otrzymać: 

5. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych gminy.  

6. Wysokoś ć   środków finansowych na wypłatę  stypendiów określa corocznie Rada Miejska w uchwale

budżetowej.  

§ 2.  1. Stypendium może  b yć  przyznane uczniowi lub studentowi, który spełnia, co najmniej jedno

z poniższych kryteriów: 

§ 3.  1. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać: 

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: 

4. Wnioski składa się  w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w terminie od 15 lipca do 15 sierpnia

każdego roku kalendarzowego.  

5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

§ 4.  1. Stypendium przyznaje się za poprzedni rok szkolny/akademicki, w formie jednorazowej wypłaty. 

2. Kandydat ma prawo ubiegać się o stypendium po zakończeniu każdego roku szkolnego/akademickiego.  

3. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie stanowi stypendium

socjalnego.  

4. Przyznane stypendium podlega cofnięciu w następujących przypadkach: 

5. Przyznane stypendium za osiągnięcia sportowe podlega wstrzymaniu w następujących przypadkach: 

6. Przyznane stypendium za osiągnięcia sportowe podlega cofnięciu w następujących przypadkach: 

7. O zaistnieniu okoliczności powodujących cofnięcie lub wstrzymanie stypendium wnioskodawca winien

niezwłocznie zawiadomić  Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. Decyzję  o cofnięciu, wstrzymaniu lub

wznowieniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz po zapoznaniu się  z opinią  komisji

stypendialnej.  

8. Należnoś ć  z tytułu n ienależnie pobranego stypendium podlega ściągnięciu w trybie przepisów

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

§ 5.  1. W celu dokonania oceny wniosków kandydatów Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz powołuje 5 osobową

Komisję Stypendialną, na podstawie odrębnego zarządzenia. 

2. Komisja rozpatruje wnioski w terminie do dnia 1 września danego roku, oraz sporządza listę  wniosków

rekomendowanych do przyznania stypendium.  

3. Komisja Stypendialna podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, w obecności,

co najmniej 3 członków Komisji.  

4. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz podejmuje decyzję  w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów oraz

wysokości stypendium.  

5. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLV/340/10

Rady Miejskiej w Siewierzu 

z dnia 18 marca 2010 r. 

1) uczniowie publicznych i niepublicznych szkół  podstawowych od k lasy  IV,  g imnazjów, szkół

ponadgimnazjalnych i szkół  artystycznych stale zamieszkujący i na stałe zameldowani na terenie Miasta

i Gminy Siewierz, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu, 

2) studenci, którzy nie ukończyli 25 roku życia, stale zamieszkujący i na stałe zameldowani na terenie

Miasta i Gminy Siewierz, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu. 

1) jest laureatem olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

2) uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce (średnia, co najmniej: 5,5 uczniowie, 4,8 studenci) i reprezentuje

szkołę/uczelnię lub gminę w konkursach, przeglądach, wystawach na szczeblu ogólnopolskim, 

3) ma wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne, plastyczne, muzyczne itp., udokumentowane stosownymi

dyplomami i zaświadczeniami. 

1) dyrektorzy szkół, po zaopiniowaniu przez rady pedagogiczne,

2) dyrektorzy instytucji kulturalnych i sportowych,

3) zainteresowani studenci i pełnoletni uczniowie,

4) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.

1) uwierzytelnione kopie świadectw szkolnych z ubiegłego roku szkolnego,

2) zaświadczenie dyrektora szkoły   o  średniej ocen za rok szkolny/akademicki poprzedzając y  złożenie

wniosku (dotyczy uczniów i studentów ubiegających się o stypendium zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2), 

3) uwierzytelnione kopie dyplomów potwierdzających osiągnięcia kandydata,

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

stypendialnych. 

1) stypendysta został skreślony z listy uczniów lub studentów albo przerwał naukę,

2) stypendysta w trakcie roku szkolnego lub akademickiego przestał być mieszkańcem Gminy Siewierz.

1) stypendysta został czasowo zawieszony w prawach zawodnika,

2) stypendysta czasowo zaprzestał startów lub treningów.

1) stypendysta został trwale dyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,

2) stypendysta w trakcie roku szkolnego lub akademickiego przestał być mieszkańcem Gminy Siewierz.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Siewierzu 

mgr Barbara Bochenek 
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7. O zaistnieniu okoliczności powodujących cofnięcie lub wstrzymanie stypendium wnioskodawca winien

niezwłocznie zawiadomić  Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. Decyzję  o cofnięciu, wstrzymaniu lub

wznowieniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz po zapoznaniu się  z opinią  komisji
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8. Należnoś ć  z tytułu n ienależnie pobranego stypendium podlega ściągnięciu w trybie przepisów
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3. Komisja Stypendialna podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, w obecności,

co najmniej 3 członków Komisji.  

4. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz podejmuje decyzję  w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów oraz
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Miasta i Gminy Siewierz, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu. 

1) jest laureatem olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
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dyplomami i zaświadczeniami. 

1) dyrektorzy szkół, po zaopiniowaniu przez rady pedagogiczne,

2) dyrektorzy instytucji kulturalnych i sportowych,

3) zainteresowani studenci i pełnoletni uczniowie,
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1) uwierzytelnione kopie świadectw szkolnych z ubiegłego roku szkolnego,
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Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.  

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

Śląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Siewierzu 

mgr Barbara Bochenek 

 

R E G U L A M I N  

STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA I GMINY SIEWIERZ DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW 

I STUDENTÓW MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY SIEWIERZ.  

§ 1.  1. Celem stypendium jest wspieranie edukacji uczniów i studentów osiągających wysokie wyniki w nauce

oraz posiadających znaczące osiągnięcia w dziedzinie sportu, kultury i sztuki. 

2. Przyznanie stypendium powinno pobudzać  twórcze myślenie, mobilizować  do dalszej pracy nad sobą,

sprzyjać  rozwijaniu uzdolnień  i zainteresowań,  wspomagać  zdolności stosowania zdobytej wiedzy

w praktycznym działaniu.  

3. Stypendium stanowi formę  pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów

i studentów – mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz.  

4. Stypendium mogą otrzymać: 

5. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych gminy.  

6. Wysokoś ć   środków finansowych na wypłatę  stypendiów określa corocznie Rada Miejska w uchwale

budżetowej.  

§ 2.  1. Stypendium może  b yć  przyznane uczniowi lub studentowi, który spełnia, co najmniej jedno

z poniższych kryteriów: 

§ 3.  1. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać: 

2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: 

4. Wnioski składa się  w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w terminie od 15 lipca do 15 sierpnia

każdego roku kalendarzowego.  

5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

§ 4.  1. Stypendium przyznaje się za poprzedni rok szkolny/akademicki, w formie jednorazowej wypłaty. 

2. Kandydat ma prawo ubiegać się o stypendium po zakończeniu każdego roku szkolnego/akademickiego.  

3. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie stanowi stypendium

socjalnego.  

4. Przyznane stypendium podlega cofnięciu w następujących przypadkach: 

5. Przyznane stypendium za osiągnięcia sportowe podlega wstrzymaniu w następujących przypadkach: 

6. Przyznane stypendium za osiągnięcia sportowe podlega cofnięciu w następujących przypadkach: 

7. O zaistnieniu okoliczności powodujących cofnięcie lub wstrzymanie stypendium wnioskodawca winien

niezwłocznie zawiadomić  Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz. Decyzję  o cofnięciu, wstrzymaniu lub

wznowieniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz po zapoznaniu się  z opinią  komisji

stypendialnej.  

8. Należnoś ć  z tytułu n ienależnie pobranego stypendium podlega ściągnięciu w trybie przepisów

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

§ 5.  1. W celu dokonania oceny wniosków kandydatów Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz powołuje 5 osobową

Komisję Stypendialną, na podstawie odrębnego zarządzenia. 

2. Komisja rozpatruje wnioski w terminie do dnia 1 września danego roku, oraz sporządza listę  wniosków

rekomendowanych do przyznania stypendium.  

3. Komisja Stypendialna podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów, w obecności,

co najmniej 3 członków Komisji.  

4. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz podejmuje decyzję  w sprawie zatwierdzenia listy stypendystów oraz

wysokości stypendium.  

5. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XLV/340/10

Rady Miejskiej w Siewierzu 

z dnia 18 marca 2010 r. 

1) uczniowie publicznych i niepublicznych szkół  podstawowych od k lasy  IV,  g imnazjów, szkół

ponadgimnazjalnych i szkół  artystycznych stale zamieszkujący i na stałe zameldowani na terenie Miasta

i Gminy Siewierz, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu, 

2) studenci, którzy nie ukończyli 25 roku życia, stale zamieszkujący i na stałe zameldowani na terenie

Miasta i Gminy Siewierz, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu. 

1) jest laureatem olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

2) uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce (średnia, co najmniej: 5,5 uczniowie, 4,8 studenci) i reprezentuje

szkołę/uczelnię lub gminę w konkursach, przeglądach, wystawach na szczeblu ogólnopolskim, 

3) ma wybitne osiągnięcia sportowe, artystyczne, plastyczne, muzyczne itp., udokumentowane stosownymi

dyplomami i zaświadczeniami. 

1) dyrektorzy szkół, po zaopiniowaniu przez rady pedagogiczne,

2) dyrektorzy instytucji kulturalnych i sportowych,

3) zainteresowani studenci i pełnoletni uczniowie,

4) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego.

1) uwierzytelnione kopie świadectw szkolnych z ubiegłego roku szkolnego,

2) zaświadczenie dyrektora szkoły   o  średniej ocen za rok szkolny/akademicki poprzedzając y  złożenie

wniosku (dotyczy uczniów i studentów ubiegających się o stypendium zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2), 

3) uwierzytelnione kopie dyplomów potwierdzających osiągnięcia kandydata,

4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów

stypendialnych. 

1) stypendysta został skreślony z listy uczniów lub studentów albo przerwał naukę,

2) stypendysta w trakcie roku szkolnego lub akademickiego przestał być mieszkańcem Gminy Siewierz.

1) stypendysta został czasowo zawieszony w prawach zawodnika,

2) stypendysta czasowo zaprzestał startów lub treningów.

1) stypendysta został trwale dyskwalifikowany lub pozbawiony praw zawodnika,

2) stypendysta w trakcie roku szkolnego lub akademickiego przestał być mieszkańcem Gminy Siewierz.

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

w Siewierzu 

mgr Barbara Bochenek 
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