
UCHWAŁA NR XXX/205/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 29 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów 
pobierających naukę na terenie Gminy Świebodzice. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zasady i tryb przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów określa „Regulamin 
przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów 
pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Świebodzice", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2.  Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 1, stanowiący załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  Traci moc uchwała nr XL/283/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2017 r. 
w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świebodzice. 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 
 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Świebodzicach

z dnia....................2020 r.

REGULAMIN

przyznawania stypendiów za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe
lub artystyczne dla uczniów pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Świebodzice

§ 1. 1.  O uzyskanie stypendium za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe lub artystyczne
mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pobierający naukę na terenie
Gminy Świebodzice, bez względu na miejsce zamieszkania.

2. Stypendium jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym przez Burmistrza Miasta
Świebodzice uczniom którzy:

1) osiągnęli wysokie wyniki w nauce, po ukończeniu roku szkolnego;

2) byli finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych;

3) uzyskali wybitne osiągnięcia sportowe;

4) uzyskali wybitne osiągnięcia artystyczne.

§ 2. 1. Stypendium szkolne za wyniki w nauce przyznawane jest uczniom:

1) po ukończeniu klasy IV-VI szkoły podstawowej, którzy w danym roku szkolnym uzyskali
wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 5,50 - w wysokości do 300,00 zł;

2) po ukończeniu klasy VII-VIII szkoły podstawowej, którzy w danym roku szkolnym uzyskali
wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 5,40 - w wysokości do 400,00 zł;

3) po ukończeniu klasy I-V szkoły ponadpodstawowej, którzy w danym roku szkolnym uzyskali
wzorową ocenę z zachowania oraz średnią ocen co najmniej 5,10 - w wysokości 500,00 zł.

2. Stypendium szkolne za wyniki w nauce przyznawane jest ponadto uczniom szkół podstawowych
i ponadpodstawowych będącymi finalistami lub laureatami na szczeblu co najmniej wojewódzkim
konkursów i olimpiad przedmiotowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub
kuratora oświaty, bez względu na średnią ocen, którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania - w wysokości do 350,00 zł.

3. Uczeń, który spełnia co najmniej dwa kryteria, o których mowa w § 1 ust. 2 otrzymuje
stypendium w wysokości do 500,00 zł.

§ 3. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane jest uczniom szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, którzy są zdobywcami minimum III. miejsca w klasyfikacji indywidualnej lub
drużynowej w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim, organizowanych przez
polski związek sportowy, szkolny klub sportowy lub inne związki i kluby sportowe oraz podmioty
prowadzące w innej formie działalność sportową, którzy uzyskali co najmniej ocenę bardzo dobrą
z zachowania - w wysokości do 350,00 zł.

§ 4. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznawane jest uczniom szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, którzy zajęli minimum III. miejsce w konkursach, przeglądach lub festiwalach
co najmniej na szczeblu wojewódzkim, organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, kuratora oświaty lub inne instytucje kultury, którzy
uzyskali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania - w wysokości do 350,00 zł.
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§ 5. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym.

§ 6. 1. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku.

2. Z wnioskami o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub
artystyczne mogą występować:

1) pełnoletni uczeń;

2) rodzice lub opiekunowi prawni ucznia;

3) dyrektor szkoły.

3. Wniosek o stypendium składa się w terminie od 1 do 15 września każdego roku, do Urzędu
Miejskiego w Świebodzicach.

4. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte osiągnięcia,
które powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

5. Wnioski złożone po terminie lub niekompletne i nieuzupełnione mimo wezwania nie będą
rozpatrywane.

§ 7. 1. Wnioski o stypendia za wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne
rozpatrywane są w terminie do dnia 15 października danego roku.

2.  Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Świebodzice w formie
zarządzenia.

3. Od decyzji Burmistrza Miasta Świebodzice nie przysługuje odwołanie.

§ 8. Stypendium wypłacane jest w formie przelewu na wskazany we wniosku rachunek bankowy
ucznia albo jego rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 9. Listę osób którym przyznano stypendium zamieszcza się na portalu miejskim
www.swiebodzice.pl.
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                                                                     Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ….......................
                                                                     Rady Miejskiej w Świebodzicach
                                                                     z dnia.................................2020 r.

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium:

1. za wyniki w nauce*
2. laureat/finalista konkursów, olimpiad przedmiotowych*
3. za osiągnięcia sportowe*
4. za osiągnięcia artystyczne*

* właściwe podkreślić

      WNIOSKODAWCA

1. 1mię i nazwisko …....................................................................................................................
2. Miejsce zamieszkania:

ulica................................................................... kod pocztowy..................................................
miejscowość...................................................nr telefonu...........................................................
e-mail..........................................................................................................................................

3. Nazwa i adres szkoły w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły............................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................

       DANE UCZNIA

1. Imię i nazwisko..........................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia............................................................................................................
3. Numer PESEL

 

4. Miejsce zamieszkania
ulica …................................................................. kod pocztowy...............................................
miejscowość …..........................................................................................................................

5. Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza uczeń.......................................................................
…................................................................................................................................................
…..............................................................................klasa..........................................................

6. Ocena z zachowania …..............................................................................................................
7. Średnia ocen za ostatni rok szkolny (do dwóch miejsc po przecinku )
8. Inne osiągnięcia ucznia uzasadniające przyznanie stypendium….............................................

…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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9. Wykaz załączników potwierdzających osiągnięcia ucznia …...................................................
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

10. Nazwa banku  i  numer  rachunku  bankowego,  na  który  należy  przekazać  stypendium za
wyniki w nauce, za osiągnięcia sportowe lub artystyczne
…................................................................................................................................................

             
- - - - - -

 

….......................................................                           ….....................................................
     ( podpis i pieczęć dyrektora szkoły)                                          ( data i podpis wnioskodawcy)

OŚWIADCZENIE

     Oświadczam,  że  zapoznałem/am  się  z  informacją  dotyczącą  przetwarzania  danych  osobowych
               i przysługujących mi prawach z tym związanych.

                                                                                                                      …............................................................
                                                                                                                               ( data i podpis wnioskodawcy)
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Uzasadnienie

Zgodnie z przytoczonymi na wstępie uchwały przepisami prawa, do właściwości rady gminy należy
w szczególności podejmowanie uchwał w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych
uczniów i trybu postępowania w tych sprawach.

Kwestie te, regulowane dotąd uchwałą nr XL/283/2017 Rady Miejskiej w Świebodzicach w z dnia
28 grudnia 2017 r., wymagają ponownego rozstrzygnięcia z uwagi na wprowadzone w międzyczasie
zmiany stanu prawnego. Projektowana uchwała stanowi uzupełnienie „Lokalnego programu
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Świebodzice" ustalonego
uchwałą nr XXVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 grudnia 2016 r. Utrzymując
dotychczas obowiązujące przesłanki i tryb udzielania stypendiów, uwzględnia likwidację gimnazjów
(art. 127 Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe), oraz wprowadzenie jako
ustawowego kryterium udzielania pomocy pobierania nauki na terenie danej jednostki samorządu
terytorialnego, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia (art. 90t ust. 4 ustawy o systemie
oświaty).

Wydatki związane z realizacja programu stypendialnego znajdują pokrycie w budżecie Gminy
Świebodzice.

W tych okolicznościach podjęcie uchwały uważa się za uzasadnione.
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