
UCHWAŁA NR XXXIV/221/17
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

z terenu Gminy Stronie Śląskie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14 a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami) oraz uchwały nr XXX/193/16 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci 
i Młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Stronie 
Śląskie.

§ 2. 1. Zakres przedmiotowy uchwały:

a) stypendia mogą być udzielane uczniom szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych 
na stałe na terenie Gminy Stronie Śląskie,

b) stypendia mogą być udzielane uczniom z tytułu wybitnych osiągnięć naukowych i artystycznych.

2. Stypendia naukowe mogą być przyznawane:

a) uczniom szkół podstawowych począwszy od klasy VI, którzy za dwa semestry nauki, poprzedzające złożenie 
wniosku osiągnęli średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości 5,5 i wyższą,

b) uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy za 2 semestry nauki, poprzedzające złożenie wniosku osiągnęli 
średnią cen ze wszystkich przedmiotów w wysokości 5,3 i wyższą.

3. Średnia ocen z poszczególnych semestrów nie podlega sumowaniu i jest liczona oddzielnie dla każdego 
semestru.

4. Stypendia za indywidualne osiągnięcia artystyczne mogą być przyznawane uczniom, którzy uzyskali 
w tych dziedzinach wyróżnienia i nagrody o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, 
promując jednocześnie swoją szkołę i Gminę Stronie Śląskie w kraju i zagranicą.

§ 3. Wysokość stypendium.

1. W uchwale budżetowej corocznie planuje się ogólną kwotę środków budżetowych przeznaczoną na 
stypendia, przyznawane na zasadach określonych w uchwale. Stypendium indywidualne nie może przekroczyć 
kwoty 500 zł miesięcznie i 2500 zł rocznie.

2. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

§ 4. Organy uprawnione do przyznawania stypendium.

1. Stypendia przyznawane są przez Burmistrza Stronia Śląskiego w ramach kwoty określonej w §3 
ust. 1  oraz po spełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale.

2. Burmistrz Stronia Śląskiego rozpatrując wnioski przy podejmowaniu decyzji o wysokości 
indywidualnego stypendium będzie brał pod uwagę osiągnięcia ucznia.

§ 5. 1. Do złożenia wniosku o stypendia uprawnieni są:

a) dyrektor szkoły,

b) rodzic lub prawny opiekun ucznia niepełnoletniego,

c) pełnoletni uczeń,

d) opiekun artystyczny.

2. Wzór wniosku o stypendium naukowe i artystyczne stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
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3. Wnioski o stypendium naukowe i artystyczne składa się do Burmistrza Stronia Śląskiego w terminach do 
1 marca i do 30 września każdego roku kalendarzowego.

4. Do wniosku o stypendium naukowe należy dołączyć kopię świadectw szkolnych.

5. Do wniosku o stypendium artystyczne należy dołączyć:

1) opis indywidualnych osiągnięć osoby ubiegającej się o stypendium (laureat olimpiad i konkursów, 
uzyskane nagrody, własne prace naukowe, publikacje, opis dzieł artystycznych),

2) kopie dyplomów, wyróżnień,

3) opis indywidualnych osiągnięć powinien być potwierdzony przez dyrektora szkoły, opiekuna naukowego, 
artystycznego.

6. Osoba ubiegająca się o indywidualne stypendium artystyczne po raz pierwszy zobowiązana jest złożyć 
opis osiągnięć, kopie dyplomów i wyróżnień z okresu od rozpoczęcia kariery artystycznej do dnia złożenia 
wniosku o stypendium.

7. Osoba składająca wniosek po raz kolejny o indywidualne stypendium artystyczne, zobowiązana jest 
dołączyć opis osiągnięć, kopie dyplomów i wyróżnień od ostatniego okresu pobierania stypendium.

8. Burmistrz Stronia Śląskiego po otrzymaniu kompletu dokumentów biorąc pod uwagę kwotę środków 
budżetowych przeznaczoną na stypendia określoną w uchwale budżetowej na dany rok podejmuje decyzję 
o przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium.

9. Od decyzji Burmistrza Stronia Śląskiego nie przysługuje prawo odwołania.

10. Decyzja Burmistrza Stronia Śląskiego wydawana jest w formie zarządzenia.

§ 6. Zastrzega się możliwość sprawdzenia złożonych dokumentów pod względem wiarygodności.

§ 7. Wypłata stypendium.

1. Decyzję Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie przyznania bądź nie przyznania stypendium przekazuje 
się osobie składającej wniosek.

2. Stypendium wypłacane jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przekazywane jest przelewem na 
wskazany rachunek bankowy w okresach miesięcznych w terminie do 25-go każdego miesiąca. W przypadku 
dziecka niepełnoletniego, stypendium wypłacane jest do rąk rodzica dziecka lub jego opiekuna prawnego bądź 
przekazywane jest na wskazany przez nich rachunek bankowy.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 9. Traci moc uchwała Nr III/10/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 
określenia zasad udzielania stypendiów naukowych i artystycznych dla uczniów i studentów.

§ 10. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Ryszard Wiktor
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Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XXXIV/221/17 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31.03.2017 r. 

 
Stronie Śląskie,……………… 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

tel. ...................................... 

 Wnioskodawca 

 
 

Burmistrz Stronia Śląskiego 

ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO/ARTYSTYCZ NEGO* 
DLA UCZNIA 

 

Wnioskuję o przyznanie stypendium naukowego/artystycznego* dla uczennicy/ucznia*: 

…………………………………………..................................................................................... 

klasy……………………………………………………………………………………………. 

szkoły…………………………………………………………………………………………… 

średnia ocen za ..... semestr, .... semestr, klasy.....w szkole: podstawowej/ponadpodstawowej*, 

lub opis osiągnięć artystycznych 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

UZASADNIENIE: 

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

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

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

 

Nr konta bankowego, na które ma zostać przekazane stypendium: 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Załączniki: 

1. Kopia świadectwa szkolnego lub informacja potwierdzona przez dyrektora szkoły  
o uzyskanych ocenach z poszczególnych semestrów. 

2. Kopie dyplomów, wyróżnień, itp. 
 
 

   
         …………………………. 

          Podpis 
 
 

* niepotrzebne skreślić  
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Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze
zmianami), na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2  Gmina Stronie Śląskie Uchwałą Nr XXX/193/16 Rady
Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. utworzyła „Lokalny Program Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie”.

Zgodnie z zapisem art. 90t ust. 4 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa
szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia
dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach. Stypendia mają na celu wspieranie
uzdolnionych uczniów oraz studentów, którzy uzyskują bardzo wysokie wyniki w nauce oraz mających
osiągnięcia artystyczne szczebla wojewódzkiego, ogólnopolskiego lub międzynarodowego. Stypendia będą
finansowane ze środków budżetowych gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor
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