
UCHWAŁA NR XL.298.2014
RADY GMINY PRZYSTAJŃ

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla uczniów zdolnych 
zamieszkałych w Gminie Przystajń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Przystajń 
Nr XL.297.2014 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Przystajń Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie stypendium dla szczególnie uzdolnionych dzieci 
i młodzieży są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponagimnazjalnych, którzy mieszkają na 
terenie Gminy Przystajń.

§ 2. 1. Stypendia, o których mowa w §1 przyznaje Wójt Gminy Przystajń z urzędu lub na wniosek rodzica 
(opiekuna prawnego) ucznia, właściwego dyrektora szkoły lub organizacji pozarządowej.

2. Wnioski, o których mowa w pkt. 1, można składać w ciągu roku szkolnego nie później niż do dnia 
15 lipca.

3. Stypendia o których mowa w §1 przyznaje Wójt Gminy Przystajń w terminie 30 dni od daty złożenia 
wniosku, którego wzór określi Wójt stosownym zarządzeniem.

4. Jeżeli szczególne osiągnięcia ucznia to uzasadniają, może on uzyskać to świadczenie kilkakrotnie, jednak 
nie więcej niż cztery razy w roku szkolnym.

5. Przyznanie stypendium o których mowa w §1, nie następuje w drodze decyzji administracyjnej.

§ 3. 1. Stypendium ma charakter jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego uprawnionym 
uczniom.

2. Wysokość stypendium o których mowa w §1, przyznaje się:

1) za osiągnięcia naukowe, w szczególności:

a) za zdobycie tytułu laureata konkursu przedmiotowego (olimpiady) albo konkursu wiedzy lub 
kierunkowych umiejętności na szczeblu wojewódzkim lub krajowym: w wysokości od 700 do 800 zł;

b) za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego (olimpiady) albo w konkursie wiedzy i umiejętności 
kierunkowych na szczeblu wojewódzkim lub krajowym w wysokości od 300 do 400 zł;

c) za osiągnięcie bardzo wysokich wyników w nauce tj. 95% - 100% liczby punktów: ze sprawdzianu po 
klasie VI, co najmniej trzech części egzaminu gimnazjalnego lub matury w wysokości od 300 do 400 zł;

2) za osiągnięcia sportowe, w szczególności:
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a) za udział, zdobycie medalu lub indywidualnego tytułu finalisty krajowych zawodów sportowych 
w wysokości od 700 do 800 zł;

b) za zdobycie medalu lub indywidualnego tytułu finalisty wojewódzkich zawodów sportowych 
w wysokości od 300 do 400 zł;

c) za tytuł drużynowego medalisty wojewódzkich lub krajowych zawodów albo rozgrywek sportowych 
w wysokości od 200 do 300 zł;

d) za tytuł drużynowego finalisty wojewódzkich lub krajowych zawodów albo rozgrywek sportowych 
w wysokości od 100 do 200 zł;

3) za osiągnięcia artystyczne, w szczególności:

a) za indywidualną lub zespołową publikację dzieł artystycznych (np. album, płyta, tomik poezji, proza itp.)  
lub za prezentację pracy artystycznej indywidualną lub zespołową (np. wystawa, koncert  itp.) 
w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym w wysokości od 200 do 
400 zł;

b) za otrzymanie nagrody lub wyróżnienia indywidualnego lub zespołowego w konkursie artystycznym na 
szczeblu wojewódzkim, krajowym w wysokości od 200 do 300 zł;

4) za szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne na szczeblu międzynarodowym 
w wysokości od 1500 do 1600 zł.

3. Wysokość przyznanego stypendium za szczególne osiągnięcia ustala Wójt Gminy Przystajń.

§ 4.  Obsługę finansową stypendiów zapewnia Gminny Zespół Oświaty Samorządowej w Przystajni.

§ 5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla szczególnie uzdolnionych dzieci 
i młodzieży określa uchwała budżetowa na dany rok.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Henryka Kapuścik
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