
UCHWAŁA NR XXXIX/337/14
RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 26 marca 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/78/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 25 czerwca 2003 roku 
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Środa Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/78/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 25 czerwca 2003 roku 
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina i Miasto Środa Śląska, § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. Stypendium wypłacane jest w klasie szóstej szkoły podstawowej i w klasie trzeciej gimnazjum, w II 
semestrze roku szkolnego, w pięciu miesięcznych ratach, w wysokości 100,00 zł, 120,00 zł lub 150,00 zł 
oraz jednorazowo, na jego zakończenie, w wysokości 300,00 zł, 360,00 zł lub 450,00 zł.”.

§ 2. W Regulaminie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI/78/03 Rady Gminy i Miasta w Środzie 
Śląskiej z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Środa Śląska, wprowadza się następujące 
zmiany:

1. Paragraf 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Stypendium jest przyznawane i wypłacane uczniowi szóstej klasy szkoły podstawowej 
w II semestrze roku szkolnego, który w klasie V i w I semestrze klasy VI spełnia łącznie następujące 
kryteria:

1) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

2) uzyskał co najmniej 5,5 średnią ocenę ustaloną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

3) uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych minimum ocenę dobrą;

4) został zwycięzcą konkursu lub olimpiady gminnej w zakresie przedmiotów ogólnokształcących albo 
zajął I – III miejsce w konkursie lub olimpiadzie z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, 
w konkursie artystycznym lub w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym  albo został 
finalistą konkursu lub olimpiady z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, konkursu artystycznego 
lub zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim.

2. Stypendium może zostać zwiększone o kwotę 300,00 zł lub o 360,00 zł lub o 450,00 zł 
i wypłacone jednorazowo uczniowi na zakończenie roku szkolnego, który poza spełnieniem kryteriów 
określonych w ust.1 uzyskał co najmniej 90% maksymalnej liczby punktów ze sprawdzianu na 
zakończenie klasy VI.”.
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2. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Stypendium jest przyznawane i wypłacane uczniowi trzeciej klasy gimnazjum w II semestrze 
roku szkolnego, który w klasie II w I semestrze klasy III spełnia łącznie następujące kryteria:

1) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

2) uzyskał co najmniej 5,3 średnią ocenę ustaloną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

3) uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych minimum ocenę dobrą;

4) został zwycięzcą konkursu lub olimpiady gminnej w zakresie przedmiotów ogólnokształcących albo 
zajął I – III miejsce w konkursie lub olimpiadzie z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, 
w konkursie artystycznym lub w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym  albo został 
finalistą konkursu lub olimpiady z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, konkursu artystycznego 
lub zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim.

2. Stypendium może zostać zwiększone o kwotę 300,00 zł lub o 360,00 zł lub o 450,00 zł 
i wypłacone jednorazowo uczniowi na zakończenie roku szkolnego, który poza spełnieniem kryteriów 
określonych w ust.1 uzyskał co najmniej 85% maksymalnej liczby punktów z egzaminu na zakończenie 
klasy III.”.

3. Paragraf 7 otrzymuje brzmienie:

„Wniosek o przyznanie   stypendium, wraz z uzasadnieniem, składa dyrektor szkoły podstawowej lub 
gimnazjum w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Środzie Śląskiej nie później niż 14 dni 
po zakończeniu I semestru”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Z. Sozański

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1941


		2014-04-14T15:27:59+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




