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KARTA USŁUGI – nr WOś.0143/K-1/2011
Stypendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów gminy Strzegom
Podstawa prawna:
•

•
•
•
•

art. 6 ust. 1 lit. a i c, art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz.
Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1),
art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713
z późn. zm.),
art. 90t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 poz. 910 z późn. zm.),
art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020r. poz. 1546
z późn. zm.),
Uchwały Nr 94/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zasad udzielania
stypendiów za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów Gminy Strzegom (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia
6 grudnia 2004 r. Nr 237, poz. 3655).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie stypendium na druku określonym w załączniku do uchwały
Nr 94/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów Gminy
Strzegom.
2. Kserokopie dyplomów, zaświadczenia, odpisy potwierdzające o zdobytych nagrodach,
wyróżnieniach na konkursach i olimpiadach ogólnopolskich, wojewódzkich oraz
powiatowych dotyczące laureatów i finalistów.
3. Kserokopie dyplomów, zaświadczenia, odpisy dokumentów potwierdzających
o innych wybitnych sukcesach wykraczających ponad przeciętne osiągnięcia
w dziedzinie nauki, kultury, sportu, muzyki, plastyki, literatury itp.
4. Kserokopia świadectwa, opinia szkoły, zaświadczenie potwierdzające wysokie wyniki
w nauce.
5. Zaświadczenie, opinia lub inne dokumenty potwierdzające aktywność na rzecz
lokalnego środowiska.
6. Inne dokumenty mogące świadczyć o specyficznych okolicznościach istotnych dla
oceny kandydata do wyróżnienia finansowego.
Formularz do pobrania:
Strona internetowa www.bip.strzegom.pl oraz Wydział Obsługi Interesantów.
Wniosek o przyznanie stypendium dla ucznia, studenta F-1/WOś(9)
Opłata skarbowa:
Nie podlega.
Zwolnienia od opłaty:
Nie dotyczy
Termin załatwiania sprawy:
Nie później niż w ciągu miesiąca licząc od dnia, w którym upływa termin złożenia wniosku
tj. od dnia 15 czerwca i dnia od 15 grudnia danego roku.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

www.bip.strzegom.pl

Uwagi:
1. Stypendia przyznawane są szczególnie uzdolnionym uczniom i studentom do 25 roku
życia.
2. Celem stypendiów jest wspieranie rozwoju młodych talentów, pomoc finansowa
i promocja najzdolniejszych uczniów i studentów.
3. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do stypendiów są:
a. dyrektorzy Szkół,
b. kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji,
c. dyrektor Strzegomskiego Centrum Kultury,
d. rodzice lub opiekunowie prawni kandydata do stypendium,
e. indywidualnie kandydat po ukończeniu 18 roku życia.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom,
Wydział Obsługi Interesantów, parter - pokój numer 15, tel. 74/ 8560-573
(czas pracy: od poniedziałku do czwartku od godz. 730 do godz.16 ºº, w piątek od godz.
730 do godz. 13³º).
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty, pokój 38, tel. 74 8560-587
Forma załatwienia sprawy:
1. Stypendia przyznawane są przez Burmistrza Strzegomia na okres od stycznia do
czerwca i od lipca do grudnia danego roku.
2. Stypendium wypłacane jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przekazywane
przelewem na wskazany rachunek w okresach miesięcznych do 25 każdego
miesiąca. W przypadku dziecka niepełnoletniego, stypendium wypłacane jest do rąk
rodzica dziecka lub opiekuna prawnego.
Sposób odebrania dokumentu:
Decyzje o przyznaniu stypendium są wręczane na sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
Wejście w życie karty usługi
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