
UCHWAŁA Nr XXI| 16 4 12020

RADY MIEJSKIEJ W JÓZEFOWIE
z dniaZ4 vlrześnia})Z} r.

w sprawie zasad prTyznawania stypendiów Burmistrza Józefowa uczniom szkół
podstawowych w ramach l'Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych

Dzieci i Mlodzieży"

Napodstawie art. 18 ust. 2 pktl4austawy z dniir 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.
U.z2020t.poz.7I3)iart.g}tust.4 ustawy zdnia7 vłrześnia1991r. o systemie oświaty (Dz.
U. zż020 t. poz. 1327) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendiów Burmistrza Józefowa uczniom szkół
podstawowych w ramach "Lokalnego Programu Wspierarria Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i MŁodzieĘ" pobierających naukę na terenie Gminy Józefow, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§2.

Traci moc uchwała Nr XVII 1103116 Rady Miejskiej w Józefowie z dnia 28 kwietnia20l6r.
w sprawie zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Józęfowa uczniom srkół
podstawowych i gimnazjów w ramach "Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i MłodzieĘ" .

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Józefowa.

§4.

Uchwała wchodzi w Ęcie po upĘwie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Wojewódźwa Lubelski.



ZAŁĄCZNIK
do uchwĄ rtXXUI64/2020
Rady Miejskiej w Józefowie
z dnia24 września2020 r,

Regulam in przyznrw ania stypendiów Burm istrza J ózefow a u czniom szkół
podstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych

Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Józefów

W celu realizacji Lokalnego programu wspierąnia edukacji uzdolnionych dzieci i rrlodzieĘ
pobierających naukę na terenie Gminy Józefów oraz w celu podniesienia poziomu
wyksżałcenia i promocji najzdolniejszych uczrriów pobierających naukę na terenie Gminy

"g Józefów udziela się pomocy finansowej w formie s§pendium Burmistrza Józefowa.

I.

Postanowienia ogólne

§1.
1. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla
najzdolniejszych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Józefów.

2. SĘpendium jest wyróznieniem dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania vłykaczĄą
pozaptogram szkolny.

3. Stypendium mogą otrrymaó uczniowie szkół podstawowych publicznych i niepublicznych,
pobierający naukę na terenie Gminie Józefów.

4. Stypendium o którym mowa w ust. 1 ma charakter mo§wacyjny i ptzyntawane jest

niezależnie od sytuacji materialnej ucznia.

§2.
S§pendium finansowane jest ze środków budZetowych gminy.

il.
Zasady i tryb przyznania sĘpendium

§3.
1. Ustala się szczegółowe warunki oraz tryb postępowania w sprawie prryznania stypendiów
dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych.

2. O uzyskanie stypendium mogą ubiegaó się uczniowie szkół, o których mowa w § 1,

posiadający wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym, za który składany jest

wniosek począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,któtzy uzyskali w wyniku klasyfikacji
na zakończenie roku średniej z obowiązkowych zajęó edukacyjnych wynoszącej co najmniej

5,20 oruzposiadają wzorową ocenę zzachowania na świadectwię ukończenia danej klasy.

3. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:



1 ) dyrektorzy szkół i placówek za zgodąopiekuna,

2) opiekunowie prawni uczniów.

4. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na wniosek w terminie do 31 lipca danego roku.

5. Do wniosku o ptzyznanie stypendium należy dołącryć poświadczoneprzęzdyrclłoraza
zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagń,
o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu,

6. Wnioski składa się w Urzędzie Miejskim w Józefowie, ul. Kościuszki 37,23-460 Józefów,

ilI.
Komisja stypendialna

' I. Komisję stypendialną powołuje w drodze zarządzenia Burmistrz Józefowa. określa jej skład

osobowy i vrry znacza przewodni czące go.

2, Posiedzenia komisji stypendialnej odbywają się w terminie vqyznaczonym ptzęz
przewodniczącego.

3. Do zadń komisji stypendialnej naleĘ anaIiza formalna i merytoryczna wniosków
o pt z! znani e styp endium.

4. Po zakończeniu prac Przewodniczący Komisji S§pendialnej przedstawia Burmistrzowi
protokół zposiedzeńa komisji wTazz wnioskami o przyznanie s§pendium.

5. Decyzję o przyznaniu s§pendium oraz jego wysokości - po zapoznaniu się z wynikami pracy

komisj i stypendialnej - podejmuj e Burmistrz J ózęfowa.

IV.
Wysokość sĘpendium

§5.
1. Stypendium jest udzielane w formie świadczenia pienięznego.

2. Stypendismprryznaje się na okres 10 miesięcy, tj. od 1 miesiąca kolejnego roku szkolnego

i wynosi 100 ń miesięcznie.

3. Prryznane kwoty stypendiów wypłaca się uczniom odpowiednio co miesiąc na konto

wskazarre ptzez przedstawiciela ustawowego lcznia.


