
Uchwała Nr XLII/384/2010
Rady Gminy Świlcza

z  dnia  29  kwietnia  2010 r.

w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Świlcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienie ogólne

§ 1. Uchwała określa sposób realizacji Programu Stypendialnego Gminy Świlcza,
zwanego dalej „Programem”, stanowiącego podstawę przyznawania pomocy materialnej dla
uczniów szczególnie uzdolnionych, w tym:
1) formy realizacji Programu;
2) rodzaje oraz warunki przyznawania stypendiów;
3) postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania stypendiów.

§ 2. Celem Programu jest:
1) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie

działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce;
2) wspieranie uczniów osiągających wyróżniające się wyniki sportowe lub artystyczne;
3) zachęcenie uczniów do reprezentowania i promocji Gminy Świlcza w konkursach

i olimpiadach na szczeblu centralnym i międzynarodowym;
4) pomoc materialna uczniom szczególnie uzdolnionym o charakterze motywacyjnym.

Rozdział 2
Podstawowe zasady i formy realizacji Programu

§ 3. 1. Program służy materialnemu wspieraniu szczególnie uzdolnionych uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza i uczęszczających do szkół publicznych, o których
mowa w § 4.

2. Jako formy realizacji Programu ustanawia się stypendia w postaci jednorazowych
świadczeń pieniężnych o nazwach:
1) Stypendium Gminy Świlcza za wyniki w nauce;
2) Stypendium Gminy Świlcza za szczególne osiągnięcia sportowe;
3) Stypendium Gminy Świlcza za szczególne osiągnięcia artystyczne.

§ 4. 1. Stypendium może być przyznane, do czasu ukończenia kształcenia, uczniom
publicznych, prowadzonych przez Gminę Świlcza, szkół:
1) podstawowych – od klasy IV, V i  VI pod warunkiem, że uczeń kl. VI zostanie uczniem

gimnazjum na terenie Gminy Świlcza;
2) gimnazjalnych.

2. Stypendium nie może otrzymać uczeń otrzymujący stypendium Prezesa Rady
Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, stypendium unijne lub inne stypendium o podobnym
charakterze.



§ 5. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest uzyskanie:
1) co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania;
2) brak nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

§ 6. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na
różnych szczeblach, stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.

§  7.  W przypadku  większej ilości złożonych wniosków niż limit środków na stypendia,
w pierwszej kolejności stypendia otrzymują uczniowie z najwyższą średnią ocen.

Rozdział 3

Stypendium Gminy Świlcza za wyniki w nauce

§ 8. Stypendium za Wyniki w Nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia, co
najmniej jedno spośród poniższych kryteriów:
1) jest laureatem lub uczestnikiem finału międzynarodowej lub krajowej olimpiady

przedmiotowej albo ogólnopolskiego konkursu wiedzy;
2) jest laureatem finału wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej lub wojewódzkiego konkursu

wiedzy;
3) uzyskał w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku, średnią ocen co najmniej 5,4

w gimnazjum i 5,6 w  szkole podstawowej;
4) wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i uzyskuje w tej

dziedzinie celujące oceny potwierdzone osiągnięciami na szczeblu co najmniej
wojewódzkim  a z pozostałych przedmiotów - oceny co najmniej dobre.

Rozdział 4
Stypendium Gminy Świlcza za szczególne osiągnięcia artystyczne

§ 9. Stypendium za Szczególne Osiągnięcia Artystyczne  może być przyznane uczniowi,
który osiąga dobre wyniki w nauce, posiada średnią ocen w semestrze poprzedzającym
złożenie wniosku wynoszącą co najmniej 4,5 i spełnia co najmniej jedno z poniższych
kryteriów:
1) jest laureatem albo zdobywcą wyróżnienia bądź uczestnikiem finału międzynarodowego

lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego;
2) jest laureatem wojewódzkiego konkursu artystycznego.

Rozdział 5
Stypendium Gminy Świlcza za szczególne osiągnięcia sportowe

§ 10. Stypendium za Szczególne Osiągnięcia Sportowe może być przyznane uczniowi,
który osiąga dobre wyniki w nauce, posiada średnią ocen w semestrze poprzedzającym
złożenie wniosku wynoszącą co najmniej 4,0 i spełnia co najmniej jedno z poniższych
kryteriów:
1) jest zdobywcą I, II lub III miejsca albo uczestnikiem finału ogólnopolskich zawodów

sportowych;
2) jest zdobywcą I, II lub III miejsca w wojewódzkich, zawodach sportowych.

Rozdział 6



Postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania stypendiów

§ 11. 1. Maksymalną wysokość indywidualnego stypendium określa Wójt Gminy Świlcza
w drodze zarządzenia.

2. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego
następującego po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.

§ 12. 1. Dyrektor szkoły składa Wójtowi Gminy wniosek o przyznanie stypendium, według
wzoru określonego w załączniku do uchwały.

2. Do wniosku dołącza się, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora
szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków określonych w § 4 i 5 oraz – odpowiednio do rodzaju stypendium –
warunków określonych w rozdziałach 3, 4 lub 5.

3. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Świlczy
po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych, jednak nie później niż do
10  lipca danego roku szkolnego.

4. Wnioski niekompletne, niespełniające wymogów określonych w Programie oraz
złożone po terminie, rozpatrywane nie będą.

§ 13. 1. W granicach środków przyznanych na ten cel w budżecie Gminy Świlcza,
stypendia przyznaje Wójt Gminy Świlcza po uprzednim, pozytywnym zaopiniowaniu wniosku
przez Komisję Stypendialną.

2.  Wójt Gminy powołuje w drodze zarządzenia Komisję Stypendialną oraz określa
zasady i tryb jej działania.

3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

1) przedstawiciel  Urzędu Gminy Świlcza, jako jej przewodniczący;
2) dwóch dyrektorów zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Świlcza;
3) jeden dyrektor szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Świlcza.

4. Stypendium jest wypłacane w terminie dwóch tygodni od zaakceptowania wniosku
przez Wójta. Stypendium jest przyznawane miesięcznie a wypłacane kwartalnie, przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia.

§ 14. 1. Stypendium wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które
stanowiły podstawę jego przyznania, w szczególności w razie:

1) skreślenia ucznia z listy uczniów;
2) rezygnacji ucznia z nauki w szkole;
3) uzyskania informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy społecznego

zachowania;
4) podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza terenem Gminy Świlcza za

wyjątkiem uczniów klas III gimnazjum;
5) zmiany miejsca zamieszkania na inne, poza terenem Gminy Świlcza.

2. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala
Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej.

4. Dyrektor szkoły obowiązany jest poinformować Wójta Gminy o zaistnieniu przesłanek,
określonych w ust. 4, w terminie do 7 dni od dnia powzięcia stosownej wiedzy.

§ 15. Uczniów, którym przyznano stypendium Wójt Gminy honoruje dodatkowo
stosownym dyplomem uznania. Wręczenie tego dyplomu następuje w szczególności
podczas oficjalnych obchodów uroczystości szkolnych z udziałem kadry pedagogicznej
i młodzieży.



Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Załącznik do uchwały Nr XLII/384/2010
Rady Gminy Świlcza z dnia 29 kwietnia  2010 r.

Wniosek



o przyznanie stypendium za*):

-  wyniki w nauce,

- szczególne osiągnięcia sportowe,

- szczególne osiągnięcia artystyczne

uczniowi:

imię i nazwisko: ..........................................................................................................................

adres zamieszkania: ..................................................................................................................

nazwa szkoły: .............................................................................................................................

klasa: ..........................................................................................................................................

Uzasadnienie wniosku

1. Średnia ocen: .......................................................................................................................

2. Zachowanie: .........................................................................................................................

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

3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach: .................................................................

4. Opis spełnienia kryteriów przyznania stypendium: ..............................................................

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

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

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

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

5. Inne osiągnięcia ucznia: ...... ................................................................................................

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

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

6. Nr rachunku bankowego rodzica/opiekuna prawnego, na który należy przekazać
stypendium:

....................................................................................................................................................
(nazwa banku)

.........................................        .......................................         ...................................................
         (miejscowość)                                       (data)                           (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

2

Opinia Komisji Stypendialnej:

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



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

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

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

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

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

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

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

Świlcza, dnia ..................................................

Podpisy Komisji Stypendialnej:

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

Decyzja Wójta Gminy Świlcza

Przyznaję/nie przyznaję*) ww. uczniowi stypendium w wysokości ….............……………….. zł

(słownie zł: ...............................................................................................................................).

Świlcza,  dnia ...........................................

...................................................................
          (pieczęć i podpis Wójta Gminy )

*) zbędne skreślić


