
  

UCHWAŁA NR X/91/2020 

RADY GMINY POŚWIĘTNE 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu 

tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w ramach Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Poświętne pod nazwami: "Stypendium Naukowe 

Wójta Gminy Poświętne" i "Stypendium Sportowe Wójta Gminy Poświętne" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 

2197, 1818) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy 

oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży w Gminie Poświętne pod nazwami: „Stypendium Naukowe Wójta Gminy Poświętne” 

i „Stypendium Sportowe Wójta Gminy Poświętne” w formie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XIII/82/16 Rady Gminy Poświętne z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie 

określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy 

oraz trybu postępowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży w Gminie Poświętne pod nazwą: Stypendium Naukowe Wójta Gminy Poświętne" 

(Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2016 r., poz. 2167). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Wiesław Gołębiewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 czerwca 2020 r.

Poz. 2671



Załącznik do uchwały Nr X/91/2020 

Rady Gminy Poświętne 

z dnia 29 maja 2020 r. 

Regulamin  w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, 

formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w ramach Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Poświętne pod nazwami: "Stypendium 

Naukowe Wójta Gminy Poświętne" i "Stypendium Sportowe Wójta Gminy Poświętne" 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres 

tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Poświętne pod nazwami: „Stypendium Naukowe Wójta Gminy 

Poświętne" i „Stypendium Sportowe Wójta Gminy Poświętne" 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Programie-rozumie się przez to Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

w Gminie Poświętne pod nazwami: "Stypendium Naukowe Wójta Gminy Poświętne" i "Stypendium 

Sportowe Wójta Gminy Poświętne"; 

2) stypendium - rozumie się przez to "Stypendium Naukowe Wójta Gminy Poświętne" i "Stypendium 

Sportowe Wójta Gminy Poświętne"; 

3) wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Poświętne; 

4) szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową funkcjonującą na terenie Gminy Poświętne; 

5) uczniu - rozumie się przez to ucznia klas IV-VIII szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie Gminy 

Poświętne, a przypadku osiągnięć sportowych ucznia klas IV-VIII reprezentującego we współzawodnictwie 

sportowym szkołę lub Uczniowski Klub Sportowy działający na terenie szkoły; 

6) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora szkoły podstawowej funkcjonującej na terenie Gminy 

Poświętne; 

7) konkursie lub olimpiadzie - rozumie się przez to konkurs lub olimpiadę organizowane na podstawie 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji  

oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.); 

8) dyscyplinie sportu – rozumie się przez to dyscyplinę sportu objętą współzawodnictwem sportowym dzieci 

i młodzieży szkolnej, objętą Systemem Sportu Młodzieżowego (SSM), opracowanym przez Zespół Sportu 

Młodzieżowego Instytutu Sportu oraz zawodów sportowych organizowanych przez Szkolny Związek 

Sportowy; 

9) organizatorze współzawodnictwa sportowego – rozumie się przez to: 

a) polskie związki sportowe, których wykaz jest opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Sportu 

i Turystyki, 

b) organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury fizycznej, których wykaz jest opublikowany na 

stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki; 

10) najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym – rozumie się przez to: 

a) osiągnięcia indywidualne na szczeblu co najmniej województwa (finały miejsca I – VIII), 

b) osiągnięcia zespołowe na szczeblu  co najmniej  województwa (finały miejsca I - VIII); 

11) osiągnięcia zespołowe – rozumie się przez to członkostwo w zespole w co najmniej w trzech etapach 

współzawodnictwa. 

§ 2. 1. "Stypendium Naukowe Wójta Gminy Poświętne" może otrzymać uczeń, który spełnia co najmniej 

jedno z poniższych kryteriów: 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 2671



1) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,00, przy czym oceny roczne lub końcowe  

z poszczególnych przedmiotów nie mogą być niższe niż ocena dobra; 

2) brał udział w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym lub tematycznym o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim i uzyskał tytuł laureata lub finalisty; 

3) brał udział w olimpiadzie interdyscyplinarnej, przedmiotowej, tematycznej lub olimpiadzie z przedmiotów 

dodatkowych i uzyskał tytuł laureata lub finalisty; 

4) uzyskał 100% wynik z co najmniej jednej części egzaminu po szkole podstawowej. 

2. "Stypendium Sportowe Wójta Gminy Poświętne" może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie 

następujące kryteria: 

1) uzyskał najwyższe wyniki we współzawodnictwie sportowym zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 10, w zakresie 

dyscyplin sportu objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, o których mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 8, których organizatorem są podmioty wymienione w § 1 ust. 2 pkt 9; 

2) otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą 

z zachowania, a z przedmiotów ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dostateczne. 

§ 3. 1. Stypendium przyznaje Wójt za okres jednego roku szkolnego.  

2. Wysokość stypendium ustala się w wysokości 300 zł. 

3. W przypadku mniejszej liczby uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium wysokość stypendium, 

o którym mowa w ust. 2, ulegnie proporcjonalnemu zwiększeniu, a w przypadku większej liczby 

uprawnionych, proporcjonalnemu zmniejszeniu, aż do pełnego wykorzystania środków finansowych 

przeznaczonych na realizację Programu, których wysokość określona jest w uchwale budżetowej Gminy 

Poświętne. 

4. Stypendium Wójta wypłaca się jednorazowo. 

5. W razie zbieżności kryteriów, o których mowa w § 2 ust.1 uczeń otrzymuje jedno stypendium. 

6. Uczeń może otrzymać równocześnie stypendia, o których mowa w  § 2 ust. 1 i 2. 

7. Stypendium wypłaca Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem w terminie do dnia  

30 czerwca każdego roku szkolnego, za który jest przyznawane. 

8. Stypendium wypłaca się przelewem na rachunek bankowy rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. 

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium Wójta dla ucznia spełniającego, co najmniej jedno z kryteriów 

określonych w § 2 ust. 1 lub kryteria określone w § 2 ust. 2 przedstawia Wójtowi dyrektor szkoły, której 

uczniem jest kandydat do stypendium, w terminie do dnia 20 czerwca każdego roku szkolnego.  

2. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera w szczególności: 

1) imię i nazwisko kandydata do stypendium; 

2) informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium kryterium lub kryteriów do jego przyznania; 

3) opinię dyrektora o kandydacie do stypendium. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły dołącza poświadczone kopie dokumentów 

potwierdzających informację o spełnianiu przez kandydata do stypendium kryterium lub kryteriów do jego 

przyznania. 

4. Wójt lub osoba przez niego upoważniona, wręcza dyplom przyznający stypendium w sposób uroczysty 

na akademiach zorganizowanych w szkołach na zakończenie roku szkolnego. 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 2671


		2020-06-03T10:44:02+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




