UCHWAŁA NR XL/306/2018
RADY GMINY JAWORZE
z dnia 17 maja 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów Wójta Gminy Jaworze za
wyróżniające osiągnięcia sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Jaworze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 ze zm.)
Rada Gminy na wniosek Wójta Gminy Jaworze uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się stypendia za wyróżniające osiągnięcia sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie
Jaworze.
2. Regulamin udzielania stypendiów Wójta Gminy Jaworze za wyróżniające osiągnięcia sportowe uczniów
zamieszkałych w Gminie Jaworze stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Celem stypendium Wójta Gminy Jaworze jest promowanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych,
wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi.
§ 2. 1. Wysokość środków przeznaczonych corocznie na stypendia określa uchwała budżetowa Rady Gminy
Jaworze.
2. Środki te mogą być powiększone o darowizny przekazane na ten cel od osób prawnych i fizycznych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaworze.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze
Mieczysław Brzezicki
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/306/2018
Rady Gminy Jaworze
z dnia 17 maja 2018 r.
Regulamin udzielania stypendiów Wójta Gminy Jaworze za wyróżniające osiągnięcia sportowe uczniów
zamieszkałych w Gminie Jaworze
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Ustala się zasady udzielania stypendiów za wyróżniające osiągnięcia sportowe dla zamieszkałych na terenie
gminy uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.
2. Wójt Gminy Jaworze może przyznać uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniom gimnazjów oraz
uczniom szkół ponadpodstawowych (za wyjątkiem uczniów pobierających naukę w szkołach dla dorosłych)
zamieszkałych w Gminie Jaworze stypendium jednorazowe za wybitne osiągnięcia sportowe.
3. Stypendium za wyróżniające osiągnięcia w sporcie przyznaje się w wysokości:
1) za osiągnięcia indywidualne – w kwocie do 500,00 zł brutto,
2) za osiągnięcia zespołowe – w kwocie do 1 000,00 zł brutto.
4. Środki na stypendium indywidualne przekazane zostanie pełnoletniemu uczniowi, rodzicom albo opiekunom
prawnym ucznia z przeznaczeniem na realizację potrzeb w zakresie rozwoju ucznia.
5. Środki na stypendia zespołowe przekazane zostaną podmiotom, którym podlega wyróżniony zespół
z przeznaczeniem na realizację potrzeb w zakresie rozwoju członków zespołu.
6. Wysokość stypendiów ustala corocznie Wójt Gminy Jaworze w zależności od ilości środków finansowych
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Jaworze i od ilości złożonych wniosków.
§ 2. Stypendium Wójta Gminy Jaworze za wybitne osiągnięcia sportowe
1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe indywidualne przysługuje uczniom
klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniom gimnazjów oraz uczniom szkół ponadpodstawowych (za wyjątkiem
uczniów pobierających naukę w szkołach dla dorosłych) zamieszkałych w Gminie Jaworze, którzy spełniają jeden
z następujących warunków:
1) zdobyli indywidualnie minimum III miejsce w zawodach i turniejach sportowych ogólnopolskich,
2) zdobyli indywidualnie minimum II miejsce w zawodach i turniejach sportowych wojewódzkich,
3) zdobyli indywidualnie minimum I miejsce w zawodach i turniejach sportowych powiatowych,
4) uzyskali wyróżnienie Wójta Gminy Jaworze za co najmniej dwuletnie osiągnięcia, pod warunkiem że posiadają
co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe zespołowe przysługuje zespołowi
uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, zespołowi uczniów klas gimnazjów oraz zespołowi uczniów szkół
ponadpodstawowych (za wyjątkiem uczniów pobierających naukę w szkołach dla dorosłych) zamieszkałych
w Gminie Jaworze, który spełnia jeden z następujących warunków:
1) zdobył I, II lub III miejsce w zawodach i turniejach sportowych ogólnopolskich,
2) zdobył I lub II miejsce w zawodach i turniejach sportowych wojewódzkich,
3) zdobył I miejsce w zawodach i turniejach sportowych powiatowych.
3. W przypadku uczniów spełniających więcej niż jeden warunek przyznaje się jedno stypendium.
§ 3. Tryb przyznawania stypendiów
1. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Jaworze na wniosek.
2. Z wnioskami o przyznanie stypendium mogą wystąpić:
1) dyrektorzy szkół,
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2) rodzice, prawni opiekunowie, rodzice zastępczy,
3) dyrektorzy instytucji kultury, stowarzyszenia, fundacje lub kluby dla swoich członków będących uczniami
zamieszkałymi na terenie Gminy Jaworze,
3. Wniosek o stypendium powinien zawierać co najmniej:
1) określenie wnioskodawcy,
2) dane kandydata lub kandydatów do stypendium,
3) uzasadnienie wniosku z wyszczególnieniem osiągnięć ucznia (zespołu uczniów) ubiegającego się
o stypendium,
4) opinię dyrektora szkoły, do której uczeń lub uczniowie uczęszczają.
4. Do wniosku dołącza się:
1) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię ostatniego świadectwa szkolnego – jeżeli jest niezbędne,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentów potwierdzających wyniki sportowe,
3) oryginał oświadczenia rodziców, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie wynikającym z uchwały.
5. Wzór wniosku stanowi załączniki Nr 1 do regulaminu.
6. Wnioski o stypendia należy składać do Urzędu Gminy w Jaworzu w terminie do 31 lipca każdego roku.
7. W 2018 roku wnioski o stypendia należy składać do Urzędu Gminy w Jaworzu w terminie do 31 sierpnia
2018 roku.
8. W celu rekomendowania kandydatów na stypendystów Wójt Gminy Jaworze powołuje komisję, ustalając jej
skład i szczegółowe zasady działania.
9. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy.
10. Wykaz osób, którym przyznano stypendium, podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie
na stronie internetowej gminy Jaworze, a wnioskodawców zawiadamia się pisemnie.
11. Stypendium wypłacane jest w terminie do dnia 31 października każdego roku.
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Załącznik
do Regulamin udzielania stypendiów
Wójta Gminy Jaworze
za wyróżniające osiągnięcia sportowe
uczniów zamieszkałych w Gminie Jaworze
Data …………………………
Wnioskodawca:
……………………..
……………………..
………………………
WNIOSEK
o przyznanie stypendium Wójta Gminy Jaworze za osiągnięcia sportowe
1. Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………………….............
2. Data i miejsce urodzenia ucznia………………………………………………………………………......
3. Adres zamieszkania ucznia………………………………………………………………………………..
4. Nazwa szkoły / klasa ucznia……………………………………………………………………………....
5. Ocena z zachowania ucznia ………………………………………………….........................................
6. Wyszczególnienie osiągnięć sportowych ucznia (zespołu uczniów)
………………………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………..............
7. Opinia dyrektora szkoły *…………………………………………………………………….................
…………………………………………………………………………………………………..................
8. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata:
1) ……………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………
3) ……………………………………………………………………………………………
*Pozytywna, negatywna
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