
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/286/17 

RADY GMINY ORNONTOWICE 

z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego  

dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 

o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późniejszymi zmianami) na wniosek 

Wójta Gminy 

RADA GMINY ORNONTOWICE 

UCHWALA 

§ 1. Przyjmuje się regulamin zawierający zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla 

uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice. 

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

Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do stypendium przyznawanych od roku szkolnego/akademickiego 

2016/2017. 

   

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Tadeusz Zientek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 września 2017 r.

Poz. 4642



Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/286/17 

Rady Gminy Ornontowice 

z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

 

Regulamin 

przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego 

dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice 

§ 1. Przez Stypendium Specjalne – rozumie się stypendium dla uczniów szkół wszystkich typów, a także 

pomoc materialną dla studentów. 

§ 2. Stypendium, o którym mowa w § 1. może być przyznawane zamieszkałym na terenie Gminy 

Ornontowice: 

1. uczniom począwszy od klasy IV szkół podstawowych i 8-letnich szkół podstawowych, 

2. uczniom gimnazjów (w tym gimnazjów włączonych do ośmioletniej szkoły podstawowej), 

3. uczniom szkół ponadgimnazjalnych, a po ich likwidacji uczniom 4-letnich liceów ogólnokształcących,  

5-letnich techników i szkół branżowych I i II stopnia, 

4. uczniom szkół policealnych (dla uczniów posiadających wykształcenie średnie lub średnie branżowe), 

5. studentom studiów  I i II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich. 

§ 3. Stypendium może być przyznawane: 

1. Uczniom i studentom w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności: 

a) osiągnięcie wysokich wyników w nauce - przy średniej ocen: 

• 5,40 dla uczniów  klas IV-VI wymienionych w § 2. ust. 1, 

• 5,20 dla uczniów wymienionych w § 2. ust. 2 oraz uczniów klas VII-VIII 8-letniej szkoły 

podstawowej, 

• 4,80 dla uczniów wymienionych w § 2. ust. 3 i 4, 

• 4,70 dla studentów, o których mowa w § 2. ust. 5. 

na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły/dziekanatu uczelni, zaświadczenia o uzyskanej średniej 

ocen. 

b) za zdobycie I, II lub III miejsca na szczeblu co najmniej wojewódzkim w olimpiadach lub konkursach 

przedmiotowych; 

c) za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na szczeblu co 

najmniej wojewódzkim, organizowanych przez Kuratora Oświaty. 

§ 4. 1. O stypendium może zawnioskować: 

·Wójt Gminy, 

·Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Gminy, 

·Dyrektor szkoły/Dziekan wydziału, 

·Rodzice/Opiekunowie za niepełnoletnie dzieci, 

·pełnoletni uczeń, 

·student. 

2. Podstawą do ubiegania się o przyznanie stypendium specjalnego jest złożenie Wniosku, (którego wzór 

określi Wójt Gminy) wraz z dokumentami potwierdzającymi zaistnienie przesłanek do przyznania stypendium, 

o których mowa w § 6. ust. 4 pkt 1-2. 
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§ 5. 1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium specjalnego podejmuje Wójt Gminy Ornontowice, jako 

przewodniczący Komisji,  po zapoznaniu się z opinią Komisji Weryfikacyjnej ds. przyznawania stypendiów 

i nagród. 

2. Opinia Komisji nie jest dla Wójta wiążąca, a jedynie ma charakter pomocniczy. 

3. Komisję powołuje Wójt Gminy odrębnym zarządzeniem. W skład komisji mogą wejść radni oraz 

pracownicy Urzędu. 

§ 6. Terminy składania wniosków. 

1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać raz w roku do dnia 15 października (za osiągnięcia 

uzyskane w ukończonym roku szkolnym/akademickim). 

2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

3. Wnioski wskazujące na osiągnięcia z lat poprzednich nie będą rozpatrywane. 

4. Do wniosku o stypendium należy dołączyć: 

1) oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie Gminy Ornontowice, 

2) zaświadczenie wydane przez dyrekcję szkoły/dziekanat uczelni o uzyskanej średniej ocen, 

5. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

§ 7. Wójt przyznaje stypendium do 30 listopada. 

§ 8. Wysokość stypendium i warunki wypłaty: 

1. Wysokość stypendium, o którym mowa w § 3. ust. 1a wynosi: 

a) dla uczniów szkół, o których mowa w § 2. ust. 1-4: 1.200,oo zł; 

b) dla studentów: 1.800,00 zł. 

2. Wysokość stypendium, o którym mowa w § 3. ust. 1b wynosi: 

a) dla uczniów szkół, o których mowa w § 2. ust. 1-4: 1.100,oo zł; 

b) dla studentów: 1.300,00 zł. 

3. Wysokość stypendium, o którym mowa w § 3. ust. 1c wynosi: 

a) dla uczniów szkół, o których mowa w § 2. ust. 1-4: 1.000,oo zł; 

b) dla studentów: 1.100,oo zł. 

§ 9. Stypendium ma charakter promocyjny i wypłacane jest w formie pieniężnej. 

§ 10. 1. Stypendium wypłacane jest jednorazowo za okres 12 miesięcy roku szkolnego, na wskazany 

rachunek bankowy pełnoletniego ucznia lub na wskazany rachunek rodzica/prawnego opiekuna ucznia 

niepełnoletniego, co należy wskazać we wniosku. 

2. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w terminie wskazanym przez Wójta, jednak nie później niż do 

końca grudnia roku, za który stypendium zostało przyznane. 
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