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1§
Ändamålet med fonden är att stöda forskare, studerande och i arbetslivet redan
etablerade personer, vilka äger i lagen om befolkningsböcker avsedd
hemortsrätt i Kyrkslätts kommun, i deras forskningsarbete, lärdomsprov och
fortsatta studier och att bevilja stipendier för förutnämnda ändamål samt att
stöda personer, som haft framgång inom sitt yrkesområde, i enlighet med vad i
denna stadga bestäms. (Ändr. fge 25.11.2006 § 149)
Berättigade till stipendium är också personer som söker stipendium för
lärdomsprov, forskning eller motsvarande objekt som gäller Kyrkslätt eller
Kyrkslätts kommuns verksamhet, även om personens hemort inte vore Kyrkslätt
på det sätt som avses i1 § 1 mom. (Tillsatt. fge 25.11.2006 § 149)

2§
Till grundkapital för fonden anvisar kommunfullmäktige ett anslag om
sextontusen åttahundraaderton euro och 80 cent (16.818,80 euro).
Fondens kapital kan förkovras genom av kommunfullmäktige i budgeten årligen
beviljade anslag samt genom mottagna donationer.

3§
Fondens avkastning fördelas vartannat år i form av understöd.

4§
Fonden disponeras av kommunstyrelsen. medel skall placeras räntabelt.
Det åligger kommunstyrelsen att vartannat år i december månad kungöra
understöden för ansökan på det sätt som beslutats angående offentliggörande
av kommunala tillkännagivanden samt att på basis av ansökningarna bevilja
dem.
Innan understöden kungörs för ansökan kan kommunstyrelsen fatta beslut om
den målgrupp som äger rätt att söka understöd.
De beviljade stipendierna skall fördelas under därpåföljande mars månad.

Kommunstyrelsen bör vid beviljandet av understöden fästa särskild
uppmärksamhet vid huruvida den finns garantier för sökandens förmåga och
skicklighet att framgångsrikt utföra forskningsarbetet, avlägga lärdomsproven
eller genomföra de fortsatta studierna.
Kommunstyrelsen kan vid behandlingen av ansökningarna besluta, att
understöd endast beviljas en person eller en begränsad mängd mottagare.

5§
Över fondens handhavande bör varje kalenderår uppgöras redovisning, ur
vilken framgår fondens behållning vid årets början, till fonden under året influtna
medel och dess ränteinkomster, dispositionen av medlen samt fondens
behållning vid årets slut.

6§
Om indragande av fonden och överlåtande av dess medel därefter samt om
ändringar i fondens stadga fattas beslut av kommunfullmäktige i Kyrkslätt.

7§
Stadgan träder i kraft efter det kommunfullmäktige i Kyrkslätt har godkänt den.

