
UCHWAŁA NR XV/49/2019
RADY MIEJSKIEJ W MILICZU

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych 
uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie gminy Milicz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1457.) oraz uchwały nr XV/48/2019 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 
25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
uczęszczających do szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie gminy Milicz, Rada Miejska w Miliczu 
uchwala, co następuje:

§ 1. W ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczęszczających do szkół 
podstawowych, zamieszkałych na terenie gminy Milicz, określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy 
dzieciom i młodzieży w formie Stypendium Burmistrza Gminy Milicz dla uzdolnionych uczniów, zakres 
tej pomocy, osoby uprawnione do jej uzyskania oraz tryb postępowania w tym zakresie.

§ 2. 1. Do ubiegania się o stypendium Burmistrza Gminy Milicz dla uzdolnionych uczniów uprawnieni 
są uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych zamieszkałym na terenie Gminy Milicz, 
za szczególne wyniki w nauce i osiągnięcia w roku poprzedzającym decyzję o przyznaniu stypendium.

2. Poprzez wyniki w nauce, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć uzyskanie średniej ocen za rok 
ubiegły na poziomie nie niższym od średniej 5,5 stopni z przedmiotów objętych programem nauczania 
w danym rodzaju szkoły oraz co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.

3. Poprzez osiągnięcia, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć:

1) zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca w konkursach lub innych formach współzawodnictwa mających 
zasięg powiatowy;

2) zajęcie miejsc od 1 do 3 w konkursach lub innych formach współzawodnictwa mających zasięg 
wojewódzki, krajowy lub międzynarodowy;

3) zajęcie miejsc od 1 do 3 w konkursach o zasięgu ogólnokrajowym mających charakter prac badawczych 
recenzowanych przez wyższe uczelnie.

§ 3. 1. Stypendia, o których mowa w § 1, przyznawane są w formie ustanowienia stypendium za wyniki 
w nauce z Gminnego Funduszu Stypendialnego dla uczniów wymienionych w § 1 uchwały na okres jednego 
roku szkolnego, z wyłączeniem okresu ferii letnich.

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w terminie do dziesiątego dnia miesiąca za dany 
miesiąc.

§ 4. 1. Stypendium dla uczniów szkół podstawowych może być udzielone w wysokości 200 zł miesięcznie.
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2. Dochodem Gminnego Funduszu Stypendialnego, o którym mowa w § 3 są środki corocznie ujęte 
w budżecie gminy na ten cel oraz dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych na wydzielone konto, 
z którego środki mogą być wykorzystane tylko na cele określone w niniejszej uchwale.

§ 5. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami 
potwierdzonymi za zgodność z oryginałem, w terminie do 15 sierpnia każdego roku.

§ 6. 1. Listę uczniów, którym przyznaje się stypendium zatwierdza Burmistrz Gminy Milicz na podstawie 
wniosków przedstawionych przez:

1) organizatorów konkursów, olimpiad i innych form współzawodnictwa szkolnego;

2) dyrektorów szkół;

3) rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Do wniosku należy załączyć:

1) kserokopię świadectwa szkolnego, potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez pracownika szkoły;

2) w przypadku ubiegania się o stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 należy dołączyć 
kserokopię stosownego dokumentu potwierdzającego te osiągnięcia (np. kopia dyplomu), potwierdzoną 
za zgodność z oryginałem przez pracownika szkoły;

3) wniosek o przyznanie stypendium pozostanie bez rozpatrzenia jeżeli:

a) nie spełnia wymogów formalnych tj. wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych elementów, został 
wypełniony nieprawidłowo, niekompletnie lub nie załączono niezbędnych dokumentów, 
potwierdzających spełnienie wymaganych kryteriów do uzyskania stypendium,

b) brak jest merytorycznego uzasadnienia przyznania stypendium tj. uczeń nie spełnia warunków 
określonych w niniejszej uchwale,

c) został złożony po terminie określonym w pkt 4.

3. Decyzje o przyznaniu stypendium wręczane są na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Miliczu, pierwszej 
po rozpoczęciu roku szkolnego, na którą zaprasza się osoby i przedstawicieli podmiotów gospodarczych, które 
zasiliły Gminny Fundusz Stypendialny.

§ 7. 1. Wyjątkowo o jednorazowe stypendium w kwocie 2 000 zł za szczególne wyniki w nauce mogą 
ubiegać absolwenci szkół podstawowych roku szkolnego 2018/2019 na podstawie kryteriów zawartych w § 2 
ust. 2 i 3.

2. Dla wymienionych w § 7 ust. 1 absolwentów kryteria zawarte w § 2 ust. 3, rozszerza się o sukcesy 
osiągnięte także w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Milicz.

§ 9. Traci moc uchwała nr XXVIII/242/2001 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 18 października 2001 roku 
w sprawie powołania Gminnego Funduszu Stypendialnego1).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Miliczu:
E. Bienkiewicz

1) Wskazana uchwała została zmieniona uchwałą nr XXX/243/2005 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 
2005 o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Funduszu Stypendialnego oraz uchwałą nr XV/87/2015 Rady Miejskiej 
w Miliczu z dnia 14 lipca 2015 o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Funduszu Stypendialnego
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Załącznik nr 1 

                                                                               do Uchwały  nr XV/49/2019  z dnia 25 kwietnia 2019 

 

Wniosek o przyznanie stypendium z Gminnego Funduszu Stypendialnego  

na rok szkolny …………. 

 

 

Wnioskodawca 

1. Nazwa lub imię i nazwisko wnioskodawcy 

 ……………………………………………………………………………………… 

2. Adres siedziby lub miejsca zamieszkania 

 ……………………………………………………………………………………… 

Kandydat do stypendium 

1. Imię i nazwisko ..............................................................................................................  

2. Adres zamieszkania  ......................................................................................................  

3. Imiona rodziców  ...........................................................................................................  

4. Data i miejsce urodzenia ….. 

5. Nr telefonu .......................... 

NAZWA I ADRES SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZEŃ UCZĘSZCZAŁ W ROKU SZKOLNYM, KTÓREGO 

DOTYCZY PRZEDMIOTOWY WNIOSEK: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Klasa ...........................  
 
DODATKOWE INFORMACJE: 

1. Średnia ocen:...................................................................................................................... 

 

Zachowanie:…………………………………………………………………………………… 

2. Osiągnięcia:………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 
NR KONTA NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEKAZANE ŚRODKI (W PRZYPADKU PRZYZNANIA STYPENDIUM) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, DOKUMENTUJĄCE W/W OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

Wniosek należy złożyć w Punkcie Obsługi Mieszkańca (pok. 15) w zamkniętej 

kopercie z dopiskiem „Stypendium” w terminie do 15 sierpnia ……….. roku.  
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I. Informacje o spełnieniu przez kandydata wymagań określonych w § 2 Uchwały 

nr ………………….. Rady Miejskiej w Miliczu z dnia ………………………2019 r. 

1. Średnia ocen z przedmiotów objętych programem nauczania ………………. 

2. Zachowanie …………………………………………………………………….. 

3. Klasa …………………. 

1) zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca w konkursach lub innych formach współzawodnictwa 

mających zasięg powiatowy; 

 
Nazwa konkursu   Organizator i współorganizatorzy konkursu 

   

   

   

   

 

 

2) zajęcie miejsc od 1 do 3 w konkursach lub innych formach współzawodnictwa mających zasięg 

wojewódzki, krajowy lub międzynarodowy organizowanych lub współorganizowanych przez 

podmioty wymienione w punkcie; 
Nazwa konkursu   Organizator i współorganizatorzy konkursu 
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3) zajęcie miejsc od 1 do 3 w konkursach o zasięgu ogólnokrajowym mających charakter prac 

badawczych recenzowanych przez wyższe uczelnie. 
Nazwa konkursu   Organizator i współorganizatorzy konkursu 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

Potwierdzam ww. osiągnięcia kandydata do stypendium 

 

 

 ........................................  

 

 

 

 

 

.....................................................                                 ........................................... 

 

 
 

Data i pieczątka szkoły Podpis i pieczątka imienna 

dyrektora szkoły lub osoby 

przez  niego upoważnionej 

Podpis i pieczątka imienna 

dyrektora szkoły lub osoby 

przez  niego upoważnionej 
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