UCHWAŁA NR XVI/254/2020
RADY GMINY STĘŻYCA
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Stężyca za wyniki w nauce
oraz nagrody Wójta Gminy Stężyca za szczególne osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów w ramach
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie
Gminy Stężyca
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Stężyca za wyniki w nauce oraz
nagrody Wójta Gminy Stężyca za szczególne osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Stężyca,
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Stężyca za wyniki w nauce oraz
nagrody Wójta Gminy Stężyca za szczególne osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Stężyca,
stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Tracą moc uchwały:
1. Uchwała NR XXX/316/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów i studentów (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2013r., poz. 4688).
2. Uchwała NR XXXI/325/2014 Rady Gminy Stężyca z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014r.,
poz. 1131).
3. Uchwała NR XXXIV/566/2018 Rady Gminy Stężyca z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany
uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 2018r., poz. 4446).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stężyca.
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2021 r.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stężyca
Stefan Literski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/254/2020
Rady Gminy Stężyca
z dnia 29 września 2020 r.
Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Stężyca za wyniki w nauce
oraz nagrody Wójta Gminy Stężyca za szczególne osiągnięcia
dla uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
pobierających naukę na terenie Gminy Stężyca
§ 1.
Postanowienia ogólne
Celem przyznawania stypendium Wójta Gminy Stężyca za wyniki w nauce (dalej również „stypendium”)
oraz nagrody Wójta Gminy Stężyca za szczególne osiągnięcia (dalej również „nagroda”), jest promowanie
uczniów wybitnie zdolnych, posiadających bardzo wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia
naukowe, pobierających naukę na terenie Gminy Stężyca.
§ 2. Kryteria przyznawania stypendium
1. Do ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Stężyca za wyniki w nauce mają prawo:
1) absolwenci klas VIII Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Stężyca, którzy uzyskali
średnią ocen – 5,25 za ostatni rok nauki,
2) uczniowie i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Stężycy, którzy uzyskali
średnią ocen – 4,75 za ostatni rok nauki.
2. Stypendium Wójta Gminy Stężyca za wyniki w nauce przyznawane jest w wysokości:
1) absolwenci klas VIII Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Stężyca – 250,00 zł
miesięcznie,
2) uczniowie i absolwenci Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Stężycy – 350,00 zł
miesięcznie.
3. Stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w ust. 2 za wyniki w nauce uzyskane w roku
szkolnym, w którym składany jest wniosek.
4. Stypendium za wyniki w nauce przyznaje się na okres 10 miesięcy, od dnia 1 września do dnia
30 czerwca następnego roku szkolnego.
5. Do ubiegania się o nagrodę Wójta Gminy Stężyca za szczególne osiągnięcia mają prawo uczniowie,
którzy zdobyli tytuł laureata lub finalisty konkursu, olimpiady i turnieju, organizowanego przez Kuratorium
Oświaty, Ministerstwo Edukacji Narodowej lub inne Ministerstwa oraz za inne wybitne osiągnięcia
w dziedzinie nauki, kultury, edukacji lub spraw społecznych.
6. Nagroda za szczególne osiągnięcia przyznawane jest w wysokości od 500,00 zł do 5.000,00 zł.
7. Nagroda za szczególne osiągnięcia przyznawana jest jednorazowo w roku szkolnym, w którym składany
jest wniosek.
8. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów i nagród będą wyodrębnione w budżecie Gminy
Stężyca.
§ 3. Tryb przyznawania stypendium lub nagrody
1. Wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody składa pełnoletni uczeń lub rodzic/opiekun prawny
ucznia niepełnoletniego.
2. Do wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody odpowiednio dołącza się następujące dokumenty:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kopię świadectwa ukończenia roku
szkolnego/szkoły,
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kopię dyplomu, zaświadczenia lub innego
dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty lub innych wybitnych
osiągnięć w dziedzinie nauki, kultury, edukacji lub spraw społecznych, o których mowa w § 2 ust. 5,
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3) zaświadczenie zawierające informacje określone w § 2 ust. 5 wystawione przez dyrektora szkoły, do której
uczęszczał uczeń w roku szkolnym.
3. Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Wójta Gminy Stężyca w terminie od dnia 1 lipca do dnia
10 sierpnia danego roku w Kancelarii Podawczej Urzędu Gminy Stężyca lub przesyła się za pośrednictwem
poczty (za dzień złożenia wniosku uważa się dzień jego wpływu do Urzędu).
4. Wniosek o przyznanie nagrody składa się do Wójta Gminy Stężyca po uzyskaniu osiągnięcia, o którym
mowa w § 2 ust. 5 – w każdej chwili.
5. Rozpatrzenie wniosków następuje do dnia 20 sierpnia danego roku.
6. Do rozpatrzenia wniosków Wójt powołuje komisję ds stypendiów i nagród.
7. Decyzję o przyznaniu stypendium oraz nagrody podejmuje Wójt Gminy Stężyca.
8. Wójt Gminy Stężyca może przyznać stypendium oraz nagrodę z własnej inicjatywy.
§ 4. Przepisy porządkowe
1. Warunki określone w niniejszym regulaminie są minimum koniecznym, niezbędnym w celu uzyskania
stypendium lub nagrody Wójta Gminy Stężyca.
2. Wypłata stypendium za dany miesiąc następuje do ostatniego dnia miesiąca.
3. Wypłata jednorazowej nagrody następuje do dnia 31 sierpnia danego roku.
4. O przyznaniu stypendiów oraz nagród, stypendyści oraz nagdrodzeni powiadomieni zostaną odrębnym
pismem.
5. Listę uczniów, którzy otrzymali stypendium oraz uczniów, którzy otrzymali nagrodę podaje się do
publicznej wiadomości.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/254/2020
Rady Gminy Stężyca
z dnia 29 września 2020 r.
……………………………………………………………………..…
………………………………………………………..………………
Wnioskodawca
* Niepotrzebne skreślić
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY STĘŻYCA ZA WYNIKI W NAUCE* /
O PRZYZNANIE NAGRODY ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA*
DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW W RAMACH LOKALNEGO PROGRAMU WSPIERANIA
EDUKACJI UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
POBIERAJĄCYCH NAUKĘ NA TERENIE GMINY STĘŻYCA
1. Imię i nazwisko kandydata do otrzymania stypendium/nagrody*:
...........................................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia:
...........................................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania:
...........................................................................................................................................................
4. Telefon kontaktowy:
...........................................................................................................................................................
5. Numer rachunku bankowego:
...........................................................................................................................................................
6. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych:
...........................................................................................................................................................
7. Nazwa i adres szkoły :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Uzasadnienie wniosku – osiągnięcia naukowe ucznia i kserokopie (dokumenty potwierdzające
osiągnięcia) potwierdzone za zgodność kopii z oryginałem przez dyrektora szkoły (w przypadku braku
miejsca proszę załączyć uzasadnienie na osobnej kartce – jako załącznik) :
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Wykaz wymaganych dokumentów (w zależności od wnioskowanego rodzaju: stypendium/nagroda):
1. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kopię świadectwa ukończenia roku
szkolnego/szkoły,
2. potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kopię zaświadczenia stwierdzającego
uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty, o których mowa w § 2 ust. 5,
3. zaświadczenie zawierające informacje określone w § 2 ust. 5 wydane przez dyrektora szkoły, do której
uczęszczał uczeń w roku szkolnym.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych
z przyznaniem stypendium/nagdrody Wójta Gminy Stężyca, zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych oraz na podanie do publicznej wiadomości listy uczniów, którym stypendium lub nagroda
zostały przyznane.
...............................................................................…
(czytelny podpis rodzica albo pełnoletniego ucznia)
RODO – klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej https://bip.gminastezyca.pl w zakładce klauzule informacyjne.
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1327) w art. 90
t ust. 4 przewiduje możliwość wspierania edukacji dzieci i młodzieży uzdolnionej.
Na realizację takiego wsparcia jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają środki własne.
Zgodnie z art. 90 t ust. pkt 2 ustawy, jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub
lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Uchwała stanowi konsekwencję
przyjętego na terenie Gminy Stężyca „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów
pobierających naukę na terenie Gminy Stężyca”.
Uczniami uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej o charakterze motywacyjnym w formie
przyznawanego przez Wójta Gminy Stężyca stypendium za wyniki w nauce oraz nagrody za szczególne
osiągnięcia są uczniowie szczególnie uzdolnieni, pobierający naukę w szkołach znajdujących się na terenie
Gminy Stężyca.
Podjęcie uchwały przyczyni się w szczególności do wzrostu motywacji uczniów i większej
aktywności w podejmowaniu wyzwań związanych z uczestnictwem w konkursach, olimpiadach
przedmiotowych, konkursach artystycznych.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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