
 

 

UCHWAŁA NR XIII/82/16 

RADY GMINY POŚWIĘTNE 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu 

tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego Programu Wspierania 

Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Poświętne pod nazwą: Stypendium Naukowe Wójta 

Gminy Poświętne” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515, 1045, 1890) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. 

2156, 357, 1045, 1418, 1629, z 2016 r. poz. 64, 35, 195) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy 

oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 

Dzieci i Młodzieży w Gminie Poświętne pod nazwą: Stypendium Naukowe Wójta Gminy Poświętne” w formie 

regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Tadeusz Kamiński 
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Załącznik do uchwały nr XIII/82/16 

Rady Gminy Poświętne 

z dnia 29 kwietnia 2016 r. 

Regulamin w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, 

formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Poświętne pod nazwą: 

 Stypendium Naukowe Wójta Gminy Poświętne” 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres 

tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 

Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Poświętne pod nazwą: Stypendium Naukowe Wójta Gminy 

Poświętne.” 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) Programie - rozumie się przez to „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży w Gminie Poświętne pod nazwą: Stypendium Naukowe Wójta Gminy Poświętne”; 

2) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Poświętne; 

3) szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową lub gimnazjum funkcjonujące na terenie Gminy 

Poświętne; 

4)  uczniu - rozumie się przez to ucznia klas IV-VI szkoły podstawowej lub ucznia klas I-III gimnazjum - 

funkcjonujących na terenie Gminy Poświętne, który jest mieszkańcem Gminy Poświętne; 

5) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum funkcjonujących na terenie 

Gminy Poświętne; 

6) stypendium - rozumie się przez to Stypendium Naukowe Wójta Gminy Poświętne; 

7) konkursie lub olimpiadzie - rozumie się przez to konkurs lub olimpiadę organizowane na podstawie 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji  

oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.). 

§ 2. Stypendium Wójta może otrzymać uczeń, który spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen  

z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,00, przy czym oceny roczne lub końcowe  

z poszczególnych przedmiotów nie mogą być niższe niż ocena dobra; 

2) brał udział w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym lub tematycznym o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim i uzyskał tytuł laureata lub finalisty; 

3)  brał udział w olimpiadzie interdyscyplinarnej, przedmiotowej, tematycznej lub olimpiadzie z przedmiotów 

dodatkowych i uzyskał tytuł laureata lub finalisty; 

4) uzyskał 100% wynik z co najmniej jednej części sprawdzianu po szkole podstawowej lub egzaminu 

gimnazjalnego. 

§ 3. 1. Pomoc udzielana jest w formie Stypendium Naukowego Wójta Gminy Poświętne. 

2. Stypendium przyznaje Wójt za okres jednego roku szkolnego. 

3. Wysokość stypendium dla ucznia spełniającego co najmniej jedno z kryterium określone w § 2 ustala się 

w wysokości 300 zł. 

4. W przypadku mniejszej liczby uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium wysokość stypendium, 

o którym mowa w ust. 3, ulegnie proporcjonalnemu zwiększeniu, a w przypadku większej liczby 

uprawnionych, proporcjonalnemu zmniejszeniu, aż do pełnego wykorzystania środków finansowych 

przeznaczonych na realizację Programu, których wysokość określona jest w uchwale budżetowej Gminy 

Poświętne. 

5. Stypendium Wójta wypłaca się jednorazowo. 
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6. Stypendium wypłaca Zespół Szkół w Poświętnem w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku 

szkolnego, za który jest przyznawane. 

7. Stypendium wypłaca się przelewem na rachunek bankowy rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. 

§ 4. 1. Wniosek o przyznanie stypendium Wójta dla ucznia spełniającego, co najmniej jedno z kryteriów 

określonych w § 2, przedstawia Wójtowi dyrektor szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium,  

w terminie do dnia 20 czerwca każdego roku szkolnego. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera w szczególności: 

1)  imię i nazwisko kandydata do stypendium; 

2)  informacje o spełnianiu przez kandydata do stypendium co najmniej jednego z kryteriów uzasadniających 

przyznanie stypendium, o których mowa w § 2; 

3)  opinię dyrektora o kandydacie do stypendium. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły dołącza poświadczone kopie dokumentów 

potwierdzających informacje o spełnianiu przez kandydata do stypendium co najmniej jednego z kryteriów 

uzasadniających przyznanie stypendium, o których mowa w § 2. 

4. Wójt lub osoba przez niego upoważniona, wręcza dyplom przyznający stypendium w sposób uroczysty 

na akademiach zorganizowanych w szkołach na zakończenie roku szkolnego. 
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