
 

PROJEKT 
UCHWAŁA NR .................... 

RADA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu 
Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2020, poz. 713 t.j. z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty (Dz.U. z 2020, poz. 1327 t.j. z późn. zm.), art. 72 ustawy z dnia  27 października 2017 r. 
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020, poz. 2029 t.j. z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku (Dz.U. z 2020, poz. 1036 t.j.). 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
uchwala 

§ 1. Określa się Regulamin szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach 
Programu Stypendialnego Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr III.34.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego 
Miasta Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA 
    /-/ Anna Hetman 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie 

Projekt uchwały przygotowano w  związku z  koniecznością aktualizacji zapisów obecnie 
obowiązującego Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta 
Jastrzębie-Zdrój dla uczniów szczególnie uzdolnionych stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 lit.14a ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy 
należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Na 
realizację takiego wsparcia, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają środki własne zgodnie 
z art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. 

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, Rada Miasta określa szczegółowe 
warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla 
uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach. 

Uczniowie jastrzębskich szkół od lat uzyskują wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach na 
szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim czy międzynarodowym z zakresu różnych dziedzin nauki i kultury. 
Ustanowienie jednorazowych stypendiów przyznawanych przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój ma na 
celu nagradzanie i promowanie młodych ludzi realizujących swoje pasje, dzięki takiej pomocy mają szanse 
rozwijać umiejętności w dziedzinach działalności naukowej i artystycznej. 

 


