UCHWAŁA NR IX/69/19
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej
naukę na terenie Gminy Włoszczowa w formie stypendiów dla uzdolnionych uczniów klas 7-8
szkół podstawowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 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, poz. 1560, poz. 1669 i poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i poz. 761)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się – w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży szkół podstawowych z terenu Gminy Włoszczowa – szczegółowe warunki udzielania
pomocy dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie Gminy Włoszczowa w formie
stypendiów dla uzdolnionych uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, którzy wyróżniają się
szczególnymi osiągnięciami w nauce.
§ 2.1. Stypendium mogą otrzymać uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych, którzy
w poprzednim semestrze w klasyfikacji uzyskali średnią ocenę minimum 5,00 oraz co najmniej
bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2. Uczniowie klasy 7 szkół podstawowych spełniający wymagania określone w ust. 1 mogą
otrzymać stypendium począwszy od drugiego semestru roku szkolnego.
§ 3.1. Ustala się maksymalną liczbę stypendystów, która na dany semestr nie może przekroczyć
liczby 25.
2. Liczbę stypendystów przypadającą na daną szkołę podstawową ustala się na podstawie
poniższego wzoru:
Lupg x 25
Ls

=

Lou

gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Ls – liczba stypendystów danej szkoły podstawowej,
Lupg – liczba uczniów klas 7–8 danej szkoły podstawowej, uprawnionych do ubiegania się
o stypendium, wg stanu w dniu 1 września danego roku,
Lou – liczba ogólna uczniów klas 7 – 8 szkół podstawowych z terenu Gminy Włoszczowa
uprawnionych do ubiegania się o stypendium, wg stanu w dniu 1 września danego roku.
§ 4. 1. Stypendium przyznawane będzie na dany semestr w pięciu ratach miesięcznych, przy
czym pierwszy semestr obejmuje miesiące wrzesień-styczeń, zaś drugi semestr obejmuje miesiące
luty-czerwiec.
2. Wysokość stypendium nie może być niższa niż 100 złotych i nie wyższa niż 200 złotych
miesięcznie.
3. Stypendium wypłacane będzie przez Samorządowe Centrum Oświaty we Włoszczowie
w terminie do 25. dnia każdego miesiąca.
§ 5. Stypendium przyznaje Burmistrz Gminy Włoszczowa w formie zarządzenia.

§ 6.1. Wnioski o przyznanie stypendium dyrektorzy szkół podstawowych składają
w sekretariacie Urzędu Gminy Włoszczowa:
1) na pierwszy semestr - do 20 września,
2) na drugi semestr - do 20 lutego.
2. W przypadku liczby uczniów spełniających kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 większej niż
liczba stypendystów danej szkoły określona w § 3 ust. 2, dyrektor szkoły składa wnioski dla
uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen, w liczbie ustalonej dla danej szkoły.
3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Podstawę do wypłaty stypendium stanowić będzie oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego,
którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 7. Wysokość stypendiów określona w § 4 ust. 2 uzależniona będzie od ilości środków
finansowych przyjętych na ten cel w uchwale budżetowej na dany rok.
§ 8. 1. W przypadku rażących naruszeń obowiązków ucznia przez stypendystę, Burmistrz
na wniosek dyrektora szkoły wstrzymuje wypłatę stypendium do czasu uzyskania informacji
od dyrektora szkoły o poprawie zachowania stypendysty.
2. Za okres od dnia wstrzymania do dnia wznowienia wypłaty stypendium nie przysługuje.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XI/63/07 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 lipca 2007 roku
w sprawie ustanowienia stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów oraz zasad ich udzielania.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.
§ 12. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Grzegorz Dudkiewicz

Uzasadnienie
W związku z reformą oświaty i wynikającymi z niej zmianami w strukturze organizacyjnej
szkół podstawowych, w roku szkolnym 2019/2020 wyłączono gimnazja. Sytuacja taka
podyktowała potrzebę podjęcia nowej uchwały regulującej zasady przyznawania stypendiów dla
uzdolnionych uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej, którzy wyróżniają się szczególnymi
osiągnięciami w nauce.
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IX/69/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 25 czerwca 2019 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW KLASY 7 i 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Nazwisko i imię ucznia

-

Data urodzenia

-

Adres stałego zamieszkania ucznia Dane rodzica:
…………………………..

…………………………………..

imię i nazwisko

PESEL

adres zamieszkania zameldowania: …………………………………………..
Nazwa szkoły:
…………………………………………………………………...
Klasa – ……..
Średnia ocen za I semestr - ………….
Średnia ocen za II semestr – ………………...
Ocena z zachowania – ……………….
Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IX/69/19
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 25 czerwca 2019 r.

Włoszczowa, dn. ……………………… r.
……………………………………………………
Nazwisko i imię rodzica / opiekuna prawnego ucznia

……………………………………………………
……………………………………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że właścicielem rachunku bankowego o numerze:

jest
…………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu na
potrzeby wypłaty stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce przyznanego na podstawie art. 90t
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
……………………………………..
Podpis właściciela rachunku bankowego

Proszę o przekazanie stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce przyznanego na podstawie
art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dla
..………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko stypendysty

na ww. rachunek bankowy.
Jednocześnie zobowiązuję się do wykorzystania środków finansowych przekazanych w ramach
stypendium na cele związane z edukacją stypendysty.
………………………………………..
Podpis rodzica / opiekuna prawnego ucznia

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Dudkiewicz

