UCHWAŁA VI/62/2019
RADY GMINY WYRY
z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego w Gminie Wyry
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.) oraz art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.)
Rada Gminy Wyry uchwala:
§ 1. 1. O stypendium Wójta Gminy Wyry mogą ubiegać się uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki
w nauce i uczęszczają do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyry.
2. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych, których obowiązek szkolny
realizowany jest w trybie dziennym.
3. Stypendium przyznaje się po zakończeniu zajęć dydaktycznych za pierwszy i drugi semestr.
§ 2. 1. Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą:
1) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
2) pełnoletni uczeń.
§ 3. 1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest spełnianie co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
1) osiągnięcie wysokich wyników w nauce:
a) przy średniej ocen 5,30 - dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej,
b) przy średniej ocen 5,20 - dla uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej,
2) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty
lub Ministerstwo Edukacji Narodowej,
3) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej przeprowadzonej z przedmiotu lub
przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych
z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu
ósmoklasisty z danego przedmiotu.
§ 4. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata
w danym semestrze roku szkolnego. Dokumentami potwierdzającymi dane osiągnięcia mogą być zaświadczenia,
wyciągi lub uwierzytelnione - za zgodność z oryginałem - kserokopie dokumentów.
2. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W uzasadnionych przypadkach (np.
pobyt w szpitalu, choroba) o rozpatrzeniu wniosku złożonego po terminie decyduje Wójt.
3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Wójta Gminy Wyry w następujących terminach:
1) do 15 marca od daty zakończenia I semestru,
2) do 30 lipca od daty zakończenia II semestru.
§ 5. 1. Wójt przyznaje stypendium dla uczniów w terminie:
1) do 15 kwietnia (biorąc pod uwagę wyniki za I semestr),
2) do 15 września (biorąc pod uwagę wyniki na koniec roku szkolnego).
2. Do oceny wniosków Wójt powołuje Komisję Stypendialną.
3. Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości Wójt podejmuje po zapoznaniu się z opinią Komisji
Stypendialnej.
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§ 6. 1. Wysokość stypendium wynosi:
a) dla uczniów klas IV -VI szkół podstawowych – od 100,00 zł do 200,00 zł (za dany semestr),
b) dla uczniów klas VII -VIII szkół podstawowych – od 200,00 zł do 300,00 zł (za dany semestr).
2. W przypadku spełnienia przez ucznia łącznie co najmniej dwóch okoliczności, o których stanowi
§ 3 wysokość stypendium wynosi:
a) dla uczniów klas IV -VI szkół podstawowych – od 200,00 zł do 300,00 zł (za dany semestr),
b) dla uczniów klas VII -VIII szkół podstawowych – od 300,00 zł do 450,00 zł (za dany semestr).
§ 7. 1. Stypendium ma charakter motywacyjny i wypłacane jest w formie gotówkowej.
2. Stypendium może być również wypłacane na wskazany rachunek bankowy, a w przypadku niepełnoletniego
ucznia na wskazany rachunek rodzica/prawnego opiekuna.
3. Stypendium może być przyznane na kolejny semestr po ponownym złożeniu wniosku zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Regulaminie.
4. Uczniowie pełnoletni pobierają stypendium osobiście. Za uczniów niepełnoletnich stypendium pobierają
rodzice/ prawni opiekunowie.
§ 8. 1. W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 dla uczniów klas III dotychczasowego gimnazjum
przyznaje się stypendium, o którym stanowi § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, jeżeli spełniona zostanie co najmniej
jedna okoliczność określona w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. b, ust. 2 i ust. 3. W odniesieniu do uczniów klas III
gimnazjalnych § 3 ust. 3 niniejszej uchwały odnosi się do egzaminu gimnazjalnego.
2. Uczniowie, o których stanowi ust. 1 otrzymują stypendium w wysokości określonej w § 6 ust. 1 lit. b, a po
spełnieniu co najmniej dwóch okoliczności, o których stanowi § 3 niniejszej uchwały - w wysokości określonej w §
6 ust. 2 lit. b niniejszej uchwały.
3. Pozostałe przepisy regulaminu stosuje się odpowiednio.
§ 9. Uchyla się uchwałę nr XXXVI/338/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie
regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego w Gminie Wyry.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Przewodnicząca Rady Gminy
Wyry
Joanna Pasierbek-Konieczny
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UZASADNIENIE
Uchwała w sprawie przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania
w
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z dnia 7 września 1990 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.). Niniejszy przepis
został zmieniony na podstawie art. 2 pkt 107 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245). Zmiana
weszła w życie 15 grudnia 2018 r. W związku ze zmianą rada gminy "określa szczegółowe warunki
udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu
terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania".
W związku z powyższym należy dostosować przepisy miejscowe do prawa powszechnego
w zakresie osób, które mogą otrzymać stypendium za wyniki w nauce w gminie. Ponadto uchwała
XXXVI/338/2017 Rady Gminy Wyry z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie regulaminu przyznawania i
wypłacania stypendium naukowego w Gminie Wyry zawiera regulacje wykraczające poza ustawowe
upoważnienie dla organu prawodawczego w jst. Regulacje te zostały pominięte w obecnej uchwale.
W drugim semestrze roku szkolnego 2018/2019 naukę w szkole podstawowej ukończą uczniowie
klas III dotychczasowego gimnazjum. Jest to ostatni rok szkolny, gdy uczniowie uczęszczają do klas
gimnazjalnych w szkołach podstawowych, dlatego § 8 niniejszej uchwały zawiera regulacje określające
zasady przyznawania stypendium dla tych uczniów.
Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i
Opieki Społecznej na posiedzeniu w dniu 25 marca 2019 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Wyry
Joanna Pasierbek-Konieczny

Id: 4E775D34-E61C-4B4A-8A98-4CF13E1B672C. Podpisany

Strona 1

