UCHWAŁA NR XXVII/294/14
RADY GMINY PSZCZÓŁKI
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów Publicznego Gimnazjum
w Pszczółkach za szczególne osiągnięcia w nauce, w dziedzinie artystycznej i w sporcie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania jednorazowego stypendium dla uczniów Publicznego Gimnazjum
w Pszczółkach za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i w sporcie, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pszczółki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na gminnych tablicach ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Klamann
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Załącznik do uchwały nr XXVII/294/14
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWEGO STYPENDIUM
DLA UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PSZCZÓŁKACH
ZA SZCZEGÓLNE OSIAGNIĘCIA W DZIEDZINIE NAUKOWEJ,
ARTYSTYCZNEJ I W SPORCIE
§ 1. 1. Stypendium jest jednorazowym wyróżnieniem dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach,
którzy mogą się poszczycić wyjątkowymi osiągnięciami, i ma na celu mobilizowanie uczniów do
rozwijania uzdolnień i zainteresowań w działalności naukowej, artystycznej i w sporcie.
2. Stypendium nosi nazwę „Stypendium Wójta Gminy Pszczółki za wybitne osiągnięcia”.
3. Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku budżetowym na stypendia ustala
Rada Gminy w uchwale budżetowej.
5. Wysokość jednorazowego stypendium nie może przekroczyć kwoty 1.000 zł.
6. Warunkiem ubiegania się o stypendium, poza wymienionymi w § 2, § 3 i § 4, jest co najmniej
bardzo dobra ocena z zachowania.
§ 2. Prawo do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej przysługuje
uczniom, którzy zajęli I, II lub III miejsce w konkursie, turnieju, olimpiadzie przedmiotowej na
szczeblu co najmniej wojewódzkim.
§ 3. Prawo do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej przysługuje
uczniom, którzy w ogólnopolskich lub wojewódzkich konkursach zajęli I, II lub III miejsce.
§ 4. 1. Prawo do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom,
którzy:
1) zajęli I, II lub III miejsce na zawodach rangi: mistrzostw województwa, mistrzostw Polski, mistrzostw
Europy, mistrzostw świata,
2) zostali powołani do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej w mistrzowskich zawodach międzynarodowych w swojej dziedzinie sportu.
§ 5. Z wnioskami o stypendium mogą występować:
1) Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Pszczółkach,
2) stowarzyszenia i kluby sportowe dla uczniów będących ich członkami.
§ 6. 1. Wnioski o przyznanie jednorazowego stypendium powinny zawierać:
1) imię i nazwisko kandydata,
2) informacje o osiągnięciach, za które ma być przyznane stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi te osiągnięcia,
3) wyrażenie zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w związku z procedurą przyznawania stypendium,
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4) wyrażenie zgody na podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium.
2. Osiągnięcia muszą być potwierdzone dokumentem jednoznacznie określającym osiągnięty wynik i rangę
imprezy.
3. Jednemu uczniowi może być przyznane w ciągu roku szkolnego jedno stypendium z każdej z dziedzin
określonych w § 2, § 3 i § 4, niezależnie od ilości oraz doniosłości osiągnięć.
§ 7. 1. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Pszczółki.
2. Wnioski dotyczące danego roku szkolnego należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pszczółkach,
w terminie do 30 maja.
3. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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UZASADNIENIE
Art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym daje radzie kompetencje do podjęcia uchwały w
sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Obowiązująca aktualnie uchwała dotyczy
uczniów

gimnazjum,

którzy

osiągają

bardzo wysoką średnią ocen za wyniki w nauce, natomiast nie

przewiduje możliwości przyznawania stypendium za wybitne osiągnięcia w jakiejś określonej dziedzinie. W
związku z tym, że uczniowie gimnazjum odnoszą sukcesy nawet na arenie światowej, wskazane jest
ustanowienie stypendium gratyfikującego takie osiągnięcia.

Id: 7C1938AA-2A9F-4A1E-9DC9-04EFD198F889. Podpisany

Strona 1

