
UCHWAŁA NR X/139/2019
RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce 
w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na 

terenie Gminy Knurów"

Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1457 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z uchwałą nr X/138/2019 Rady Miasta 
Knurów z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Knurów", na wniosek Prezydenta Miasta 
Knurów

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania uczniom stypendiów za wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia 
artystyczne dla uzdolnionych uczniów szkół pobierających naukę na terenie Gminy Knurów w ramach 
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy 
Knurów”, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę nr XLVIII/635/18 Rady Miasta Knurów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Knurów”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

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

 

Przewodniczący Rady

Tomasz Rzepa

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 czerwca 2019 r.

Poz. 4731



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/139/2019

Rady Miasta Knurów

z dnia 19 czerwca 2019 r.

Zasady i tryb udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów za wyniki w nauce w ramach „Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów  pobierających naukę  na terenie Gminy Knurów"

§ 1. W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę  na 
terenie Gminy Knurów" ustanawia się Stypendium Prezydenta Miasta Knurów.

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

1) stypendium - należy przez to rozumieć nagrodę edukacyjną - Stypendium Prezydenta Miasta Knurów;

2) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę w szkole podstawowej lub 
ponadpodstawowej na terenie Gminy Knurów.

§ 3. 1.  Stypendium stanowi wsparcie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy 
i zaangażowaniu uzyskują wysokie osiągnięcia naukowe i artystyczne.

2. Stypendium przyznawane jest za okres roku szkolnego, w którym zostały spełnione przesłanki do jego 
uzyskania.

3. Stypendia za wybitne osiągnięcia uczniów wypłacane są jednorazowo.

4. Stypendium mogą otrzymać wybitnie uzdolnieni uczniowie spełniający następujące warunki:

1) posiadają udokumentowane osiągnięcia najwyższego etapu: laureaci i finaliści w konkursach i olimpiadach  
organizowanych na zasadach  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy 
o systemie oświaty organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej lub

2) uzyskanie wysokiego wyniku w konkursie artystycznym o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim, 
ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych przez inne podmioty nie wymienione w pkt. 1 oraz

3) legitymują się, co najmniej średnią ocen 4,0.

§ 4. 1.  Stypendium  ma formę pieniężną i przyznawane jest raz w roku w wysokości nie większej niż 
1000,00 PLN.

2. W przypadku uczniów posiadających udokumentowane więcej niż jedno osiągnięcie kwalifikujące się do 
przyznania stypendium, wysokość stypendium określona w ustępie 1 może być dodatkowo zwiększona o 50% 
przyznanej kwoty, za każde następne osiągnięcie.

§ 5. 1.  Wniosek o przyznanie stypendium mogą zgłaszać:

1) dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych;

2) rodzice (opiekunowie prawni).

2. Wniosek w sprawie stypendium należy składać na formularzu, który jest załącznikiem nr 1 do 
niniejszych zasad.

3. Do wniosku należy dołączyć kserokopię dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 
szkołę potwierdzających osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym.

4. Termin składania wniosków ustala się na okres od 1 kwietnia do końca maja każdego roku.

5. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Knurów.

6. Rozpatrywane będą jedynie wnioski złożone w terminie, prawidłowo wypełnione i kompletne.

§ 6. 1.  Uroczyste wręczenie stypendium następuje raz w roku z okazji „Dni Miasta Knurowa”.
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2. Wypłata przyznanego stypendium dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy 
rodzica/prawnego opiekuna ucznia.

§ 7. 1.  O przyznanych stypendiach Prezydent Miasta Knurów  informuje Radę Miasta Knurów na 
najbliższej sesji.

2. Program realizowany będzie ze środków własnych Gminy Knurów w wysokości określonej przez Radę 
Miasta Knurów w uchwale budżetowej na dany rok.

3. Niezrealizowane środki finansowe na stypendia dla uczniów wygasają z upływem roku budżetowego.
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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA KNURÓW 
 
 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

ADRES ZAMIESZKANIA 
 

 PEŁNA NAZWA i ADRES SZKOŁY 
 

KLASA 
 

WYSZCZEGÓLNIONE OSIĄGNIĘCIA (przedmiot, 
nazwa konkursu, olimpiady) 

 

 
 
Dane dotyczące wnioskodawcy: 
 
IMIĘ I NAZWISKO:…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ADRES ZAMIESZKANIA:………………………………………………………….………………………………………….. 
 
TELEFON KONTAKTOWY:…………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Należy dołączyć potwierdzoną przez szkołę kserokopię dokumentu stwierdzającego ww. osiągnięcia 
ucznia.  

 
 

Przyjmuje do wiadomości informację o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik do niniejszego 
wniosku. 

 

 

 

…………………………. 

(podpis wnioskodawcy) 

 

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
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