UCHWAŁA NR X/129/15
RADY MIASTA MYSŁOWICE
z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie: ustanowienia zasad i trybu przyznawania stypendiów w ramach „Mysłowickiego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit.a, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm/, art. 90t ust.4 ustawy z dnia
7 września 1991r.o systemie oświaty /tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn.zm./
Rada Miasta Mysłowice
uchwala:
§ 1. Ustanowić zasady i tryb przyznawania stypendium w ramach „Mysłowickiego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Ustalić wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Mysłowice
Grzegorz Łukaszek
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/129/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 maja 2015 r.
ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM W RAMACH „MYSŁOWICKIEGO PROGRAMU
WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY, MIESZKAŃCÓW MYSŁOWIC”
I. Kryteria przyznawania stypendiów
§ 1. 1. Stypendium można przyznać uczniom, mieszkańcom Mysłowic, uczęszczającym do:
1) szkół podstawowych klas IV-VI,
2) gimnazjów,
3) szkół ponadgimnazjalnych,
którzy osiągają wysokie wyniki w nauce lub inne znaczące osiągnięcia w dziedzinie: nauki, kultury, kultury
fizycznej i sportu.
2. Kandydat do stypendium musi posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
3. Ilekroć w załączniku mówi się o uczniu - rozumie się ucznia szkoły publicznej lub niepublicznej
o uprawnieniach szkoły publicznej, z wyjątkiem szkół dla dorosłych
§ 2. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się:
1) uczniowie - laureaci olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej
wojewódzkim,
2) uczniowie, którzy legitymują się osiągnięciami artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim
lub wojewódzkim w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach itp.,
3) uczniowie, którzy legitymują się osiągnięciami sportowymi na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim
lub wojewódzkim,
§ 3. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca. Uczniowie mają prawo do ponownego
ubiegania się o przyznanie stypendium na podstawie osiągnięć z okresu po przyznaniu ostatniego stypendium.
II. Zasady zgłaszania kandydatów
§ 4. Wnioski o przyznanie stypendium mogą zgłaszać:
1. Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji kulturalnych i sportowych,
2. Radni Rady Miasta Mysłowice,
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3. Organizacje pozarządowe,
4. Sam zainteresowany lub jego opiekun prawny.
§ 5. Wnioskujący o przyznanie stypendium powinien złożyć następujące dokumenty:
1. Wniosek stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
2. Zaświadczenie o otrzymanej ocenie z zachowania i średniej ocen za ostatni rok szkolny wystawione przez
dyrektora szkoły,
3. Opinia dyrektora szkoły,
4. W przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
5. Kserokopie

dokumentów

potwierdzające

osiągnięcia

ucznia,

potwierdzone

za

zgodność

z oryginałem /przez dyrektora szkoły, trenera/.
§ 6. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Mysłowice w terminie do 10 października
danego roku kalendarzowego.
§ 7. Wnioski nie zostaną rozpatrzone w przypadku:
1. złożenia wniosku po terminie wskazanym w § 6 ,
2. nie załączenia do wniosku dokumentów określonych w § 5,
3. braków formalnych wniosku.
III. Tryb przyznawania stypendium
§ 8. W celu rozpatrzenia zgłoszonych wniosków Prezydent Miasta powołuje Komisję Stypendialną
w składzie:
1. Prezydent Miasta Mysłowice,
2. I Zastępca Prezydenta Miasta,
3. Czterech przedstawicieli Rady Miasta - dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury i Sportu oraz dwóch
przedstawicieli Komisji Finansów i Rozwoju wskazanych przez te Komisje,
4. Dyrektor Mysłowickiego Ośrodka Kultury,
5. Dyrektor Miejskiego Ośródka Sportu i Rekreacji w Mysłowicach,
6. Naczelnik Wydziału Edukacji.
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§ 9. 1. Po zapoznaniu się z wnioskami Komisja Stypendialna dokonuje wyboru kandydatów do stypendium,
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu.
2. Komisja po dokonaniu wyboru przedkłada Prezydentowi Miasta listę kandydatów do stypendium.
3. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Prezydent Miasta.
4. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 10. Komisja rozpatruje zgłoszone wnioski do 15 listopada danego roku.
§ 11. Na podstawie przyznanych przez Radę Miasta w budżecie środków, Prezydent Miasta, na wniosek
Komisji Stypendialnej, określa corocznie wysokość stypendium, ilość stypendystów oraz sposób wypłacania
stypendium, wydając stosowne zarządzenie.
§ 12. Lista uczniów, którym zostało przyznane stypendium zamieszczona zostanie na stronie internetowej
Miasta Mysłowice.
§ 13. 1. Wstrzymuje się wypłacanie stypendium, jeżeli uczeń:
1) Zmienił w czasie roku szkolnego miejsce stałego zamieszkania na miejsce poza terenem Miasta Mysłowice,
2) Został skreślony z listy uczniów,
3) Przerwał naukę w czasie roku szkolnego,
4) Został skazany prawomocnym orzeczeniem sądowym.
2. O zaistnieniu okoliczności powodujących cofnięcie stypendium, szkoła, uczeń, jego rodzice lub prawni
opiekunowi zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Prezydenta Miasta.
3. Pieniądze wypłacone po zdarzeniu uzasadniającym cofnięcie stypendium podlegają zwrotowi.
§ 14. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad i trybu
przyznawania stypendium w ramach „Mysłowickiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży, mieszkańców Mysłowic”.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/129/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 maja 2015 r.
…………………………………
………………………………..
……………………………….
Dane wnioskodawcy
/imię nazwisko, adres, nr telefonu/
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM W RAMACH „MYSŁOWICKIEGO PROGRAMU WSPIERANIA
EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY, MIESZKAŃCÓW MYSŁOWIC”
za osiągnięcia…………………………………………………………………………………………………....................
/wpisać odpowiednio: naukowe, sportowe, artystyczne/
1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………..................
2. Data i miejsce urodzenia………………………………………………PESEL ………….........................................
3. Adres zamieszkania…………………………………………………………………………………………..................
4. Nazwa szkoły, ukończona klasa……………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………………...................
5. Średnia ocen…………………………………………………………………………………………………...................
6. Ocena z zachowania uzyskana na koniec roku szkolnego……………………………………………….................
7. Data otrzymania poprzedniego stypendium………………………………………………………………..................
8. Osiągnięcia kandydata do stypendium oraz data ich uzyskania *………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………………………...............
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………………………………………………………………………………………………………………………...............
8. Wykaz

załączników

dokumentujących

osiągnięcia

kandydata,

potwierdzone

za

zgodność

z oryginałem ** :
1. zaświadczenie o średniej ocen i ocenie z zachowania,
2. opinia dyrektora szkoły,
3……………………………………………………..
4……………………………………………………..
5……………………………………………………..
6……………………………………………………..
7…………………………………………………….
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów stypendialnych /zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych/.
……………………………………………………………….
* podać co najwyżej 5 najważniejszych osiągnięć kandydata /podpis i ewentualnie pieczątka wnioskodawcy/
** załączniki należy ponumerować zgodnie z wykazem
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