Uchwała Nr 140/V/08
Rady Miasta Józefowa
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie zasad udzielania stypendium pod nazwą „Młodzież poznaje Europę” dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów dla których Miasto Józefów jest organem prowadzącym
za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Józefowa uchwala, co
następuje:
§1
1. Ustanawia się stypendium pod nazwą „Młodzież poznaje Europę” dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów, dla których Miasto Józefów jest organem prowadzącym, za
wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia, zwane dalej „Stypendium”.
2. Stypendium przyznawane jest z przeznaczeniem na pokrycie kosztów transportu,
związanego z wymianami zagranicznymi uczniów, o których mowa w ust. 1
§2
1. Stypendium przyznawane jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
i uczniów gimnazjum, wymienionych w § 1, którzy osiągnęli w minionym roku szkolnym
conajmniej dobrą ocenę z zachowania oraz spełniają jedno spośród niżej wymienionych
kryteriów:
1) wykazują szczególne zainteresowania w przedmiotach humanistycznych lub
matematyczno-przyrodniczych lub artystycznych, co wyraża się dobrymi ocenami
z tych przedmiotów;
2) osiągają wyróżniające wyniki sportowe, reprezentując szkołę w rozgrywkach i zawodach
sportowych.
§3
1. Wnioski o przyznanie Stypendium składają dyrektorzy lub Rady Pedagogiczne szkół
i gimnazjów, o których mowa w § 1.
2. Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zawierać:
1) dane wnioskodawcy;
2) dane osobowe kandydata do stypendium;
3) informacje o kandydacie do stypendium:
a) średnia ocen (z minionego roku szkolnego),
b) ocenę z zachowania (z minionego roku szkolnego),
c) szczególne osiągnięcia w nauce (dołączyć kserokopie dyplomu, zaświadczenia),
d) szczególne osiągnięcia artystyczne lub sportowe (udział indywidualny, czy zbiorowy –
dołączyć kserokopie dyplomu, zaświadczenia).
§4
1. Wnioski o przyznanie Stypendium powinny być składane do 30 września każdego
roku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Józefowa, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wyłonienie kandydatów do stypendium powinno nastąpić do 15 października każdego
roku, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. W pierwszym roku obowiązywania uchwały wnioski, o których mowa w ust. 1, mogą
być składane do 25 kwietnia 2008 r.
4. Wyłonienie kandydatów do stypendium, w przypadku o którym mowa w ust. 3,
powinno nastąpić do 30 kwietnia 2008 r.
§5
1. Kandydatów do Stypendium wyłania Komisja powołana przez Burmistrza Miasta
Józefowa.
2. W skład komisji wchodzi:
1) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu Rady
Miasta Józefowa,
2) przedstawiciel Urzędu Miasta,
3) po jednym przedstawicielu szkół podstawowych i gimnazjum, o których mowa w § 1.
3. Spośród członków Komisji, Burmistrz wyznacza jej przewodniczącego.
4. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy obowiązującego składu Komisji.
5. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie stypendium, Komisja bierze pod uwagę
osiągnięcia uczniów, oceny w nauce i zachowaniu oraz wysokość środków w budżecie
Gminy.
6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
7. Listę wyłonionych kandydatów do stypendium wraz z kwotą stypendium
przewodniczący Komisji przedstawia Burmistrzowi Miasta.
8. Stypendium przyznaje Burmistrz na wniosek Komisji.
§6
O przyznaniu stypendium powiadamia się wnioskodawcę i stypendystę.
§7
1. Na każdy rok szkolny ustala się stypendia dla uczniów szkół, o których mowa w § 1,
w liczbie nie większej niż 30.
2. Ustala się stypendium w kwocie do 1500 zł dla każdego stypendysty.
3. Środki na stypendium zostaną określone w uchwale budżetowej na dany rok
budżetowy, w dziale 854, rozdział 85415, paragraf 3240.
§8
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miasta i szkół, o których umowa w § 1.
Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

UZASADNIENIE

Idea integracji europejskiej realizowana jest przede wszystkim na poziomie lokalnym,
w ramach współpracy gmin i miast, przy zaangażowaniu zarówno władz samorządowych, jak
i mieszkańców. Społeczność lokalna z partnerskich ośrodków realizuje cele rozwoju
społecznego i kulturalnego. Sprzyja to wzrostowi aktywności lokalnych społeczności,
zwalcza stereotypy, tworzy korzystny klimat przy współpracy gospodarczej.
9 czerwca 2004 r. w siedzibie Rady Miasta Józefowa odbyło się spotkanie, podczas
którego podpisano umowę o współpracy partnerskiej. Uzgodniono, że zostanie ona podjęta
m. in. w zakresie: rozwoju samorządności lokalnej, rozwoju współpracy miedzy instytucjami
oświaty i kultury, rozwoju gospodarczego, procesu integracji europejskiej.
W ciągu kilku lat odbyło się wiele spotkań. Szczególnie radosne i owocne są
wzajemne odwiedziny uczniów józefowskich szkół i Bitetto. Dotychczas były one
finansowane przez samych rodziców. W związku z tym, nie były dostępne dla wielu
zdolnych, ale pochodzących z niezamożnych rodzin, uczniów, co źle wpływało na ich
motywacje do dalszej pracy.
Również nasze placówki oświatowe utrzymują kontakty międzynarodowe. Szkoła
Podstawowa Nr 1 współpracuje ze szkołami z Czech, Szkoła Podstawowa Nr 2, w ramach
projektu Comenius, ze szkołami z: Niemiec, Austrii, Finlandii, Rumunii, Grecji i Francji.
Młodzież gimnazjalna spotyka się od wielu już lat z młodzieżą ze Szwecji i Niemiec.
Ażeby jednak kontakty naszych dzieci, z przyjaciółmi innych narodowości, nie
ograniczyły się tylko do korespondencji e-mailowej, a rozpoczęte wymiany młodzieży były
kontynuowane, a nawet intensywnie rozwijały się, należy stworzyć możliwość finansowania
przez Gminę kosztów podróży naszych uczniów podczas wymian prowadzonych przez
szkoły. Stąd też propozycja stworzenia uchwały, która umożliwiłaby zacieśnienie zaistniałych
kontaktów między krajami Europy.

