
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/240/17 

RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 27 marca 2017 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendiów Wójta Gminy Gorzyce dla uzdolnionych uczniów 

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. Przyjąć regulamin udzielania stypendiów Wójta Gminy Gorzyce dla uzdolnionych uczniów w ramach 

realizacji "Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Gorzyce", którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

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

Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Krzysztof Małek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 marca 2017 r.

Poz. 2002



Załącznik do Uchwały Nr XXVII/240/17 

Rady Gminy Gorzyce 

z dnia 27 marca 2017 r. 

 

Regulamin udzielania stypendiów Wójta Gminy Gorzyce dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Gorzyce 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady udzielania stypendiów Wójta Gminy Gorzyce zwanych dalej 

„stypendiami",  dla uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce i uczęszczających do: 

1) publicznych sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów do dnia 31.08.2017 r., 

2) klas gimnazjalnych prowadzonych w publicznych ośmioletnich szkołach podstawowych od dnia 

01.09.2017 r. do dnia 31.08.2019 r., 

3) publicznych ośmioletnich szkół podstawowych od dnia 01.09.2017 r. 

2. Decyzję o przyznaniu stypendium i jego wysokości podejmuje Wójt Gminy Gorzyce po zapoznaniu się 

z opinią Komisji do spraw stypendiów. 

3. Komisję do spraw stypendiów tworzą: przedstawiciel Komisji Rady Gminy Gorzyce właściwej  

ds. oświaty, przedstawiciel Rady Dyrektorów oraz przedstawiciel Urzędu Gminy w Gorzycach. 

4. Skład osobowy komisji określi Wójt Gminy Gorzyce w drodze zarządzenia. 

§ 2. 1. Ustanawia się stypendium jednorazowe przyznawane w roku szkolnym, którego wysokość nie może 

przekroczyć kwoty 700 zł. 

2. Przyznane stypendium przekazywane jest na rachunek bankowy wskazany przez rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia w formie przelewu. 

§ 3. Stypendium, może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, 

w którym przyznaje się stypendium spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) uzyskał na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,0, 

2) uzyskał na świadectwie szkolnym ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą, 

3) spełnił co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

a) jest laureatem lub finalistą wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych zgodnie 

z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., 

Nr 13 poz. 125 ze zm.), 

b) uzyskał 100% z co najmniej jednej części bloków (humanistycznego, matematyczno – przyrodniczego 

oraz języka obcego nowożytnego) egzaminu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla uczniów 

kończących naukę w gimnazjum do dnia 31.08.2017 r., 

c) uzyskał 100% z co najmniej jednej części bloków (humanistycznego, matematyczno – przyrodniczego 

oraz języka obcego nowożytnego) egzaminu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla uczniów 

kończących naukę w klasach gimnazjalnych prowadzonych w ośmioletnich szkołach podstawowych od 

dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2019 r., 

d) uzyskał maksymalny wynik z egzaminu ósmoklasisty dla uczniów kończących naukę w szkole 

podstawowej po dniu 31.08.2019 r., 

e) jest laureatem I, II, III miejsca lub zdobył maksymalną liczbę punktów w konkursach przedmiotowych, 

artystycznych, muzycznych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

§ 4. 1. Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się następujące dokumenty: 

1) kopię świadectwa szkolnego za rok szkolny poprzedzający rok szkolny, w którym przyznaje się 

stypendium, 
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2) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie przez ucznia osiągnięć o których mowa w § 3 pkt. 3 lit. a-e. 

2. Kopię dokumentów, o których mowa w ust 1 pkt 2, potwierdza za zgodność z oryginałem dyrektor 

szkoły wystawiający świadectwo szkolne. 

§ 5. 1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic/opiekun prawny ucznia lub dyrektor szkoły do 

Wójta Gminy Gorzyce w terminie do końca września roku, w którym przyznaje się stypendium. 

§ 6. Niniejszy regulamin dotyczy także byłych uczniów (absolwentów) szkół podstawowych, klas III 

gimnazjów oraz byłych uczniów (absolwentów) klas III gimnazjalnych prowadzonych w ośmioletnich szkołach 

podstawowych, o ile stosowny wniosek zostanie złożony w terminie do końca września roku, w którym 

przyznaje się stypendium, przez dyrektora szkoły, w której uczeń ukończył naukę. 

§ 7. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. 

Wnioski nieuzupełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Załącznik do Regulaminu udzielania 

stypendiów Wójta Gminy Gorzyce dla uzdolnionych uczniów 
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Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Gorzyce dla uzdolnionych uczniów 

Zgodnie z Uchwałą Nr … Rady Gminy Gorzyce z dnia…. wnoszę o przyznanie stypendium dla 

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

(imię i nazwisko ucznia) 

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

(adres zamieszkania; nr telefonu) 

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

(data i miejsce urodzenia) (PESEL ucznia) 

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

(imiona rodziców/opiekunów) 

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

(adres zamieszkania) 

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

(nazwa urzędu skarbowego właściwego dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych) 

Nazwa szkoły/gimnazjum: ….............................................................................................................. 

 

Nr legitymacji …................................................................................................................................. 

 

Rok nauki ........................................................................................................................................... 

 

Średnia ocen w roku szkolnym ………………………………............................................................ 

Ocena z zachowania …..............................................................................…………………………… 

 

Szczegółowy opis osiągnięć
1)

 : 

 

 

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

 

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

 

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

 

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

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

(podpis wnioskodawcy) 

 

Opinia Komisji: 

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

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

Proponowana kwota stypendium: 

.......................................................................................................... 
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Podpisy członków komisji: .................................................................................................. 

Decyzja Wójta Gminy Gorzyce: .......................................................................................... 

Kwota przyznanego stypendium: ........................................................................................ 

Podpis Wójta Gminy Gorzyce: ............................................................................................ 

                                                      
1) 

załączyć stosowne kserokopie dyplomów, zaświadczeń itp. 
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