
UCHWAŁA NR XLI/403/2010  

RADY GMINY WYRY  

z dnia 20 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie

Wyry 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art.40, art.41, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Tekst Jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art.90 t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (Tekst Jednolity: Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz.2672 z póź. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000

r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Tekst Jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449

z póź.zm.) 

Rada Gminy Wyry uchwala Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów 

zamieszkałych w Gminie Wyry: 

§ 1. Traci moc Uchwała nr XXII/177/2008 Rady Gminy Wyry z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania

i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wyry.  

§ 2. 1. Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów - mieszkańców Gminy Wyry. 

2. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których

obowiązek szkolny realizowany jest w trybie dziennym.  

§ 3. Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą: 

§ 4. Stypendium może być  przyznane uzdolnionym uczniom w przypadku wystąpienia jednej z poniższych

okoliczności: 

§ 5. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć uwierzytelnione - za zgodność z oryginałem - kserokopie

dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym. 

2. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w następujących terminach: 

4. Uczeń dołącza do wniosku oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Wyry.  

5. Uczeń do wniosku dołącza oświadczenie, iż  nie pobiera stypendium od innej gminy, innego powiatu lub innej

placówki oświatowej, na terenie której znajduje się jego szko ła.  

6. Wnioski powinny dotyczyć osiągnięć kandydata w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym (semestrze).  

7. Wójt przyznaje stypendium dla uczniów wymienionych szkół: 

§ 6. 1. Komisję Stypendialną powołuje Wójt Gminy Wyry. 

2. Komisja Stypendialna ma siedzibę w Urzędzie Gminy Wyry. Obsługę techniczną Komisji Stypendialnej zapewnia

Wójt Gminy Wyry.  

3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

4. Komisja Stypendialna przeprowadza analizę złożonych wniosków dwa razy w roku, w ciągu 14 dni od upływu daty

składania wniosków i przedstawia Wójtowi Gminy Wyry propozycję przyznania stypendium.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin złożenia wniosku oraz przeprowadzenia analizy wniosków może

zostać przesunięty.  

6. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Wyry.  

§ 7. Wysokość stypendium i warunki wypłaty: 

§ 8. Stypendium ma charakter promocyjny i wypłacane jest w formie gotówkowej. 

§ 9. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy

Wyry, a na nim nie zamieszkałych.  

§ 10. Rada Gminy Wyry określa corocznie w budżecie gminy wysokość środków finansowych na wypłatę stypendium.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.  

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

Śląskiego.  

1) Rada Pedagogiczna danej szkoły,

2) Wójt Gminy Wyry,

3) Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,

4) Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

5) Samorząd uczniowski,

6) Uczeń.

1) osiągnięcie wybitnych wyników w nauce: 

a) przy średniej ocen 4,85 - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

b) przy średniej ocen 5,10 i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania - dla uczniów szkół gimnazjalnych,

c) przy ś redniej ocen 5,20 i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania - dla uczniów klas IV, V lub VI szkoły

podstawowej, 

2) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty międzynarodowych, krajowych lub wojewódzkich olimpiad i konkursów

przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

3) wybitne osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.

1) do 15 marca od daty zakończenia I semestru,

2) do 30 lipca od daty zakończenia II semestru.

1) do 15 kwietnia (biorąc pod uwagę wyniki za I semestr),

2) do 15 września (biorąc pod uwagę wyniki na koniec roku szkolnego).

1) dwóch pracowników Urzędu Gminy Wyry,

2) dyrektorzy szkół mających siedzibę na terenie gminy lub osoby przez nich delegowane,

3) dwóch Radnych delegowanych przez Radę Gminy Wyry.

1) Wysokość stypendium wynosi: 

a) dla uczniów szkół podstawowych – 200,00 zł,

b) dla uczniów szkół gimnazjalnych – 300,00 zł,

c) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 400,00 zł.

2) W przypadku spełnienia przez ucznia łącznie co najmniej dwóch okoliczności, o których mowa w § 4 wysokość

stypendium wynosi: 

a) dla uczniów szkół podstawowych – 300,00 zł,

b) dla uczniów szkół gimnazjalnych – 450,00 zł,

c) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 600,00 zł.

1) Stypendium może być  przyznane na kolejny semestr po ponownym złożeniu wniosku zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Regulaminie. 

2) Stypendium może być wypłacone w jednej lub dwóch transzach w kasie Urzędu Gminy w terminie wskazanym przez

Wójta. 

3) Stypendium może być  również wypłacane na wskazany rachunek bankowy, a w przypadku niepełnoletniego ucznia na

wskazany rachunek rodzica/prawnego opiekuna. 

4) Uczniowie pełnoletni pobierają stypendium osobiście. Za uczniów niepełnoletnich pieniądze pobierają rodzice/ prawni

opiekunowie. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wyry  

 

Andrzej Wyroba 
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UCHWAŁA NR XLI/403/2010  

RADY GMINY WYRY  

z dnia 20 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie

Wyry 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art.40, art.41, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Tekst Jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art.90 t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (Tekst Jednolity: Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz.2672 z póź. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000

r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Tekst Jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449

z póź.zm.) 

Rada Gminy Wyry uchwala Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów 

zamieszkałych w Gminie Wyry: 

§ 1. Traci moc Uchwała nr XXII/177/2008 Rady Gminy Wyry z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania

i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wyry.  

§ 2. 1. Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów - mieszkańców Gminy Wyry. 

2. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których

obowiązek szkolny realizowany jest w trybie dziennym.  

§ 3. Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą: 

§ 4. Stypendium może być  przyznane uzdolnionym uczniom w przypadku wystąpienia jednej z poniższych

okoliczności: 

§ 5. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć uwierzytelnione - za zgodność z oryginałem - kserokopie

dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym. 

2. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w następujących terminach: 

4. Uczeń dołącza do wniosku oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Wyry.  

5. Uczeń do wniosku dołącza oświadczenie, iż  nie pobiera stypendium od innej gminy, innego powiatu lub innej

placówki oświatowej, na terenie której znajduje się jego szko ła.  

6. Wnioski powinny dotyczyć osiągnięć kandydata w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym (semestrze).  

7. Wójt przyznaje stypendium dla uczniów wymienionych szkół: 

§ 6. 1. Komisję Stypendialną powołuje Wójt Gminy Wyry. 

2. Komisja Stypendialna ma siedzibę w Urzędzie Gminy Wyry. Obsługę techniczną Komisji Stypendialnej zapewnia

Wójt Gminy Wyry.  

3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

4. Komisja Stypendialna przeprowadza analizę złożonych wniosków dwa razy w roku, w ciągu 14 dni od upływu daty

składania wniosków i przedstawia Wójtowi Gminy Wyry propozycję przyznania stypendium.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin złożenia wniosku oraz przeprowadzenia analizy wniosków może

zostać przesunięty.  

6. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Wyry.  

§ 7. Wysokość stypendium i warunki wypłaty: 

§ 8. Stypendium ma charakter promocyjny i wypłacane jest w formie gotówkowej. 

§ 9. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy

Wyry, a na nim nie zamieszkałych.  

§ 10. Rada Gminy Wyry określa corocznie w budżecie gminy wysokość środków finansowych na wypłatę stypendium.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.  

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

Śląskiego.  

1) Rada Pedagogiczna danej szkoły,

2) Wójt Gminy Wyry,

3) Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,

4) Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

5) Samorząd uczniowski,

6) Uczeń.

1) osiągnięcie wybitnych wyników w nauce: 

a) przy średniej ocen 4,85 - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

b) przy średniej ocen 5,10 i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania - dla uczniów szkół gimnazjalnych,

c) przy ś redniej ocen 5,20 i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania - dla uczniów klas IV, V lub VI szkoły

podstawowej, 

2) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty międzynarodowych, krajowych lub wojewódzkich olimpiad i konkursów

przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

3) wybitne osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.

1) do 15 marca od daty zakończenia I semestru,

2) do 30 lipca od daty zakończenia II semestru.

1) do 15 kwietnia (biorąc pod uwagę wyniki za I semestr),

2) do 15 września (biorąc pod uwagę wyniki na koniec roku szkolnego).

1) dwóch pracowników Urzędu Gminy Wyry,

2) dyrektorzy szkół mających siedzibę na terenie gminy lub osoby przez nich delegowane,

3) dwóch Radnych delegowanych przez Radę Gminy Wyry.

1) Wysokość stypendium wynosi: 

a) dla uczniów szkół podstawowych – 200,00 zł,

b) dla uczniów szkół gimnazjalnych – 300,00 zł,

c) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 400,00 zł.

2) W przypadku spełnienia przez ucznia łącznie co najmniej dwóch okoliczności, o których mowa w § 4 wysokość

stypendium wynosi: 

a) dla uczniów szkół podstawowych – 300,00 zł,

b) dla uczniów szkół gimnazjalnych – 450,00 zł,

c) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 600,00 zł.

1) Stypendium może być  przyznane na kolejny semestr po ponownym złożeniu wniosku zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Regulaminie. 

2) Stypendium może być wypłacone w jednej lub dwóch transzach w kasie Urzędu Gminy w terminie wskazanym przez

Wójta. 

3) Stypendium może być  również wypłacane na wskazany rachunek bankowy, a w przypadku niepełnoletniego ucznia na

wskazany rachunek rodzica/prawnego opiekuna. 

4) Uczniowie pełnoletni pobierają stypendium osobiście. Za uczniów niepełnoletnich pieniądze pobierają rodzice/ prawni

opiekunowie. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wyry  

 

Andrzej Wyroba 
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UCHWAŁA NR XLI/403/2010  

RADY GMINY WYRY  

z dnia 20 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie

Wyry 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art.40, art.41, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Tekst Jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art.90 t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (Tekst Jednolity: Dz. U.z 2004 r. Nr 256, poz.2672 z póź. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2000

r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Tekst Jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449

z póź.zm.) 

Rada Gminy Wyry uchwala Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów 

zamieszkałych w Gminie Wyry: 

§ 1. Traci moc Uchwała nr XXII/177/2008 Rady Gminy Wyry z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania

i wypłacania stypendium naukowego dla uczniów zamieszkałych w Gminie Wyry.  

§ 2. 1. Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla najzdolniejszych uczniów - mieszkańców Gminy Wyry. 

2. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których

obowiązek szkolny realizowany jest w trybie dziennym.  

§ 3. Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą: 

§ 4. Stypendium może być  przyznane uzdolnionym uczniom w przypadku wystąpienia jednej z poniższych

okoliczności: 

§ 5. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć uwierzytelnione - za zgodność z oryginałem - kserokopie

dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym. 

2. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w następujących terminach: 

4. Uczeń dołącza do wniosku oświadczenie potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Wyry.  

5. Uczeń do wniosku dołącza oświadczenie, iż  nie pobiera stypendium od innej gminy, innego powiatu lub innej

placówki oświatowej, na terenie której znajduje się jego szko ła.  

6. Wnioski powinny dotyczyć osiągnięć kandydata w poprzedzającym zgłoszenie roku szkolnym (semestrze).  

7. Wójt przyznaje stypendium dla uczniów wymienionych szkół: 

§ 6. 1. Komisję Stypendialną powołuje Wójt Gminy Wyry. 

2. Komisja Stypendialna ma siedzibę w Urzędzie Gminy Wyry. Obsługę techniczną Komisji Stypendialnej zapewnia

Wójt Gminy Wyry.  

3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

4. Komisja Stypendialna przeprowadza analizę złożonych wniosków dwa razy w roku, w ciągu 14 dni od upływu daty

składania wniosków i przedstawia Wójtowi Gminy Wyry propozycję przyznania stypendium.  

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin złożenia wniosku oraz przeprowadzenia analizy wniosków może

zostać przesunięty.  

6. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Wyry.  

§ 7. Wysokość stypendium i warunki wypłaty: 

§ 8. Stypendium ma charakter promocyjny i wypłacane jest w formie gotówkowej. 

§ 9. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio do uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy

Wyry, a na nim nie zamieszkałych.  

§ 10. Rada Gminy Wyry określa corocznie w budżecie gminy wysokość środków finansowych na wypłatę stypendium.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.  

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

Śląskiego.  

1) Rada Pedagogiczna danej szkoły,

2) Wójt Gminy Wyry,

3) Komisja Edukacji, Sportu, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej,

4) Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

5) Samorząd uczniowski,

6) Uczeń.

1) osiągnięcie wybitnych wyników w nauce: 

a) przy średniej ocen 4,85 - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

b) przy średniej ocen 5,10 i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania - dla uczniów szkół gimnazjalnych,

c) przy ś redniej ocen 5,20 i co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania - dla uczniów klas IV, V lub VI szkoły

podstawowej, 

2) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty międzynarodowych, krajowych lub wojewódzkich olimpiad i konkursów

przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

3) wybitne osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.

1) do 15 marca od daty zakończenia I semestru,

2) do 30 lipca od daty zakończenia II semestru.

1) do 15 kwietnia (biorąc pod uwagę wyniki za I semestr),

2) do 15 września (biorąc pod uwagę wyniki na koniec roku szkolnego).

1) dwóch pracowników Urzędu Gminy Wyry,

2) dyrektorzy szkół mających siedzibę na terenie gminy lub osoby przez nich delegowane,

3) dwóch Radnych delegowanych przez Radę Gminy Wyry.

1) Wysokość stypendium wynosi: 

a) dla uczniów szkół podstawowych – 200,00 zł,

b) dla uczniów szkół gimnazjalnych – 300,00 zł,

c) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 400,00 zł.

2) W przypadku spełnienia przez ucznia łącznie co najmniej dwóch okoliczności, o których mowa w § 4 wysokość

stypendium wynosi: 

a) dla uczniów szkół podstawowych – 300,00 zł,

b) dla uczniów szkół gimnazjalnych – 450,00 zł,

c) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 600,00 zł.

1) Stypendium może być  przyznane na kolejny semestr po ponownym złożeniu wniosku zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Regulaminie. 

2) Stypendium może być wypłacone w jednej lub dwóch transzach w kasie Urzędu Gminy w terminie wskazanym przez

Wójta. 

3) Stypendium może być  również wypłacane na wskazany rachunek bankowy, a w przypadku niepełnoletniego ucznia na

wskazany rachunek rodzica/prawnego opiekuna. 

4) Uczniowie pełnoletni pobierają stypendium osobiście. Za uczniów niepełnoletnich pieniądze pobierają rodzice/ prawni

opiekunowie. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wyry  

 

Andrzej Wyroba 
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