
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVIII/125/2011 

RADY GMINY NĘDZA 

z dnia 21 listopada 2011 r. 

w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów szczególnie 

zdolnych  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 1 i 

art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych ( tj. Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z 2011 r. – po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie 

uchwały Rady Gminy Nędza Nr L II / 417/10 z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu 

konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3018 )  

Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Określa się zasady przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów 

szczególnie zdolnych, zamieszkałych na terenie Gminy Nędza, zwane dalej „stypendium”.  

2. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym.  

3. Za „wybitne osiągnięcia w nauce” uważa się osiągnięcia z dziedzin objętych programem nauczania 

z wyłączeniem muzyki, plastyki i sportu.  

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia zostanie każdorazowo określona 

w budżecie gminy na kolejny rok kalendarzowy.  

§ 3. Stypendium może otrzymać:  

1) uczeń szkoły podstawowej po ukończeniu piątego roku nauki, który spełnia następujące kryteria:  

a) w klasyfikacji rocznej osiągnął wzorową ocenę zachowania i średnią ocen co najmniej 5,75 i jest 

laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej powiatowym,  

b) w klasyfikacji rocznej osiągnął bardzo dobrą ocenę zachowania i średnią ocen co najmniej 5,75 i jest 

laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej wojewódzkim,  

2) uczeń gimnazjum po ukończeniu drugiego roku nauki, który spełnia następujące kryteria:  

a) w klasyfikacji rocznej osiągnął wzorową ocenę zachowania i średnią ocen co najmniej 5,75 i jest 

laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej powiatowym,  

b) w klasyfikacji rocznej osiągnął bardzo dobrą ocenę zachowania i średnią ocen co najmniej 5,75 i jest 

laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej wojewódzkim,  

3) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, kończącej się maturą, po ukończeniu drugiego roku nauki, który spełnia 

następujące kryteria:  
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a) w klasyfikacji rocznej osiągnął wzorową ocenę zachowania i średnią ocen co najmniej 5,75 i jest 

laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej powiatowym,  

b) w klasyfikacji rocznej osiągnął bardzo dobrą ocenę zachowania i średnią ocen co najmniej 5,75 i jest 

laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co najmniej wojewódzkim.  

§ 4. 1. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku, którego wzór określi Wójt Gminy w zarządzeniu.  

2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej mogą 

wystąpić:  

1) dyrektor szkoły;  

2) rada rodziców;  

3) pełnoletni uczeń, rodzice lub opiekun prawny ucznia – za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczeń 

uczęszcza.  

3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły, potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w § 3.  

4. Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5 do dnia 20 września 

danego roku kalendarzowego.  

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

§ 5. 1. Decyzje o przyznaniu oraz o wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy  

2. Wysokość stypendium może wynosić do kwoty 1.000,00zł.  

3. Listę uczniów, którym przyznano stypendia podaje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Nędza oraz 

na stronie internetowej Gminy.  

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowi integralną część wniosku 

o przyznanie stypendium.  

5. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w kasie Urzędu Gminy w Nędzy w terminie do dnia 31 

października danego roku do rąk pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

 

Gerard Przybyła 
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