
UCHWAŁA NR 77/IX/2019
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 18 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów  pobierających naukę 
na terenie Gminy Konopiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., 
poz. 506) oraz art. 90t ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz.1457 
z późn. zm.)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów  pobierających naukę na 
terenie Gminy Konopiska stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska

Edward Bałdyga

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 26 czerwca 2019 r.

Poz. 4607



Załącznik do uchwały Nr 77/IX/2019

Rady Gminy Konopiska

z dnia 18 czerwca 2019 r.

Regulamin udzielania stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy
Konopiska

§ 1. 1. W celu realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierającej naukę na terenie Gminy Konopiska przyznaje się stypendium Wójta Gminy Konopiska dla
uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Konopiska.

2. Stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem ucznia, którego zdolności, kreatywność
i zainteresowania wykraczają poza program szkolny.

§ 2. 1. Stypendium, o którym mowa w § 1 przyznaje się uczniom mającym znaczące wyniki w nauce
oraz szczególne osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań.

2. Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie ma charakteru
stypendium socjalnego.

§ 3. 1. Stypendium za wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia w nauce za dany rok szkolny może
być przyznane uczniowi pobierającemu naukę w szkole na terenie Gminy Konopiska, który w danym roku
szkolnym:

1) został laureatem bądź finalistą konkursu bądź olimpiady na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub
w przypadku ucznia zdającego egzamin ósmoklasisty uzyskał 100% punktów do zdobycia z conajmniej
jednego przedmiotu obowiązkowego,

oraz

2) uzyskał w klasyfikacji rocznej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,5.

2. Konkurs oraz olimpiada, o których mowa w ust. 1 organizowane są na podstawie rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpada (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz 125 z późn. zm.).

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć uczeń działający osobiście bądź poprzez
przedstawiciela ustawowego.

2. Wniosek należy złożyć w terminie do 15 września każdego roku za osiągnięcia w poprzednim roku
szkolnym. Za datę złożenia uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy Konopiska.

3. Wniosek należy złożyć w formie papierowej w kancelarii Urzędu Gminy Konopiska, bądź wysłać
pocztą na adres Urzędu Gminy Konopiska.

4. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy - imię (imiona) i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail,

2) dane ucznia - imię (imiona) i nazwisko, datę i adres urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona
i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), nazwę i adres szkoły, numer telefonu szkoły, klasę ucznia oraz
średnią ocen,

3) informację o osiągnięciach ucznia, o których mowa w § 3 ust. 1 wraz z datą ich uzyskania,

4) załączniki (dokumenty) potwierdzające osiągnięcia ucznia oraz średnią ocen,

5) informację o numerze konta bankowego, na który zostanie przekazane stypendium bądż wniosek
o wypłatę stypendium w  kasie Urzędu Gminy,

6) oświadczenie wnioskodawcy wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb
związanych z rozpatrywaniem wniosku o przyznanie stypendium i jego wypłatę,
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7) podpis wniosodawcy.

§ 5. 1. Wnioski o stypendium opiniuje Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Konopiska.

2. Wnioski o stypendium rozpatrywane są przez Wójta w terminie do końca października każdego roku.

3. Przyznanie stypendium lub odmowa przyznania następuje w formie decyzji administracyjnej.

§ 6. 1. Jednemu uczniowi, w danym roku szkolnym może zostać przyznane tylko jedno stypendium.

2. Stypendium, w wysokości 800 zł. wypłacane jest w formie pieniężnej raz do roku w kasie Urzędu
Gminy Konopiska lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.
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