
UCHWAŁA NR L/458/18
RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE

z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala, co następuje:

§ 1. Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa przyznaje się za szczególne wyniki w nauce oraz 
osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Jędrzejów.

§ 2. Stypendium skierowane jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz klas dotychczasowego 
gimnazjum w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jędrzejów. 

§ 3. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią ocen minimum 4,75 oraz uzyskał co najmniej bardzo dobrą 
ocenę z zachowania,

2) jest finalistą lub laureatem konkursów i olimpiad przedmiotowych, zawodów artystycznych i sportowych, 
co najmniej na szczeblu wojewódzkim, zgodnie z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 
ogłaszanym corocznie przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na podst. art. 148 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290 i 1669).

§ 4. 1. Warunkiem ubiegania się o „Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa” jest spełnienie przesłanek, 
o których mowa w § 2 i § 3 niniejszej uchwały w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium, tj. 
w okresie od 1 września do 31 sierpnia.

2. Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium w danym roku szkolnym, niezależnie od 
ilości i doniosłości osiągnięć.

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady 
Pedagogicznej.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2  należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku kalendarzowego, do Sekretariatu 
Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie.

4. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów - uwierzytelnione przez dyrektora szkoły - 
potwierdzających wyniki i wybitne osiągnięcia ucznia, o których mowa w § 3 uchwały.

5. Wnioski o przyznanie stypendium niespełniające wymogów określonych w niniejszej uchwale nie będą 
rozpatrywane.

6. Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2017/2018 należy składać w terminie do 
20 października 2018 r.

§ 6. 1. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana będzie corocznie 
w budżecie Gminy Jędrzejów.

2. Ustala się wysokość jednorazowego stypendium w wysokości minimum 500 zł (słownie: pięćset 
złotych).

§ 7. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Jędrzejowa, na podstawie 
ilości zakwalifikowanych wniosków i wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie gminy.

§ 8. Stypendium jest wypłacane uczniowi w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego, przelewem 
na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/prawnego opiekuna w terminie do 30 listopada danego roku.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa.

§ 10. Traci moc uchwała Nr LX/504/14 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 października 2014 r. 
w sprawie zasad udzielenia „Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa”.
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Jędrzejowie

mgr Maria Barańska
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Załącznik do uchwały Nr L/458/18

Rady Miejskiej w Jędrzejowie

z dnia 28 września 2018 r.

………………………………………………….
(pieczęć szkoły)

WNIOSEK
o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa

za rok szkolny ………………………

I. Dane osobowe ucznia:

1) Nazwisko ………………………………………………………………………………………..

Imię (imiona) ……………………………………………………………………………………

2) Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………..

3) Nr PESEL ……………………………………………………………………………………….

4) Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………..

5) Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych)

…………………………………………………………………………………………………...

6) Nazwa szkoły…………………………………………………………………………………….

7) Klasa …………………………………………………………………………………………….

II. Osiągnięcia ucznia do stypendium:

1Średnia ocen w roku szkolnym …………………….…………… -…………………………….

2Ocena z zachowania w roku szkolnym ………………………… - …………………………….

3Szczególne osiągnięcia ucznia w nauce w roku szkolnym ………………………...……………

A. Osiągnięcia na poziomie ogólnopolskim i wyższym:

Nazwa Organizator Data Uzyskany wynik

B. Osiągnięcia na poziomie wojewódzkim:

Nazwa Organizator Data Uzyskany wynik

Załączniki uzasadniające wniosek (w tym potwierdzona kserokopia świadectwa):
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1. ………………………………………………………………………………….

2. ………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………….

4. ………………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………………….

III. Opinia Rady Pedagogicznej:

Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu: ………………………………

Niniejszym potwierdzam powyższe dane:

Wnioskodawca – Dyrektor Szkoły ………………………………..........(pieczątka imienna i podpis)

……………………………………, dnia …………………………………..
(miejscowość)

Decyzja Burmistrza :
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UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa”
wynika z zapisu art. 18 ust. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), zgodnie z którym do wyłącznej kompetencji rady gminy
należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.

„Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa” nie ma charakteru socjalnego, jest nagrodą za
pracę i osiągnięcia ucznia niezależnie od jego statusu materialnego.
Przedkładany projekt uchwały uwzględnia obecną strukturę szkolnictwa i szczegółowo określa
zasady i tryb przyznawania „Stypendium Burmistrza Miasta Jędrzejowa”, termin ubiegania się
o stypendium, a także wysokość jednorazowego świadczenia dla uczniów oraz termin jego
wypłaty.

Z powyższego wynika, iż podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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