
UCHWAŁA NR XVII/136/20
RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2020 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. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1481 ze zmianami), w związku § 2 ust. 2 uchwały nr XVI/122/19 Rady Miejskiej Stronia 
Śląskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Stronie Śląskie uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Zasady przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych

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

§ 2. 1. Zakres przedmiotowy uchwały:

a) stypendia mogą być udzielane uczniom szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, pobierających 
naukę 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 klas IV-VI szkoły podstawowej, którzy za dwa semestry nauki, poprzedzające złożenie wniosku 
osiągnęli średnią ocen za wszystkich przedmiotów w wysokości 5,2 i wyższą oraz otrzymali minimum ocenę 
bardzo dobrą z zachowania,

b) uczniom klas VII-VIII szkoły podstawowej, którzy za dwa semestry nauki, poprzedzające złożenie wniosku 
osiągnęli średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości 5,1 i wyższą oraz otrzymali minimum ocenę 
bardzo dobrą z zachowania,

c) uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy za dwa semestry nauki, poprzedzające złożenie wniosku 
osiągnęli średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości 5,0 i wyższą oraz otrzymali minimum ocenę 
bardzo dobrą z zachowania.

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 zajęli 
minimum 3 miejsce w konkursach, festiwalach, itp. o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub 
międzynarodowym, promując jednocześnie swoją szkołę i Gminę Stronie Śląskie.

Rozdział 2.
Tryb przyznawania stypendiów naukowych i artystycznych

§ 3. Do złożenia wniosku o stypendium uprawnieni są:

1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,

2) rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego ucznia,

3) pełnoletni uczeń,

4) opiekun artystyczny.

§ 4. Wniosek należy złożyć w terminach do 1 marca i do 30 września każdego roku kalendarzowego. 
Formularz wniosku określono w załączniku do uchwały.
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§ 5. Do wniosku o stypendium naukowe należy dołączyć kopie świadectw szkolnych, a w przypadku ocen 
za I semestr roku szkolnego, wykaz ocen semestralnych potwierdzonych przez dyrektora szkoły.

§ 6. 1. 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) potwierdzony przez 
dyrektora szkoły, opiekuna naukowego, artystycznego,

2) kopie dyplomów, wyróżnień.

2. 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.

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

4. Osiągnięcia artystyczne stanowiące podstawę do przyznania stypendium artystycznego, nie mogą 
pochodzić z okresu starszego niż 6 miesięcy od momentu ich osiągnięcia do terminów składania wniosków 
wynikających z § 4.

§ 7. Zastrzega się możliwość sprawdzenia złożonych dokumentów pod względem ich autentyczności.

§ 8. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium naukowego lub artystycznego nie jest równoznaczne z jego 
przyznaniem.

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

Rozdział 3.
Wysokość stypendiów naukowych i artystycznych

§ 10. Wysokość indywidualnych stypendiów naukowych i artystycznych ustala Burmistrz Stronia 
Śląskiego, biorąc pod uwagę wyniki naukowe i artystyczne ucznia, a podstawą ich ustalenia stanowi kwota 
uchwalona w budżecie Gminy Stronie Śląskie na dany rok budżetowy.

§ 11. Stypendium indywidualne nie może przekroczyć kwoty 500 zł miesięcznie i 2500 zł rocznie.

§ 12. Stypendium przyznaje się na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

§ 13. Stypendia przyznawane są przez Burmistrza Stronia Śląskiego w ramach kwoty określonej w §13 oraz 
po spełnieniu warunków określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 15. Traci moc 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.
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§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Ryszard Wiktor
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Załącznik do Uchwały nr XVII/136/20 
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego 
z dnia 31 stycznia 2020 r. 
 
 
Burmistrz Stronia Śląskiego 
ul. Kościuszki 55 
57-550 Stronie Śląskie 

        
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO/ARTYSTYCZ NEGO* 
w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

 z terenu Gminy Stronie Śląskie 
 

I.  DANE WNIOSKODAWCY 
 

1. Imię i nazwisko/pełna nazwa: …………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………….. 
2. Adres zamieszkania/siedziby: ………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………. 
3. Numer telefonu: ………………………………………………………………... 
4. Adres e-mail: …………………………………………………………………… 
 

II.  DANE UCZNIA 
  

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………... 
2. Data urodzenia: …………………………………………………………………. 
3. Adres zamieszkania: ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….. 
4. PESEL: …………………………………………………………………………. 
5. Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………... 
6. Klasa: …………………………………………………………………………… 
 

III.  DANE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA** 
 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………... 
2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………. 
 

IV.  OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 
 

Średnia ocen za …... semestr, klasy ……., rok szkolny ………/……… - …………. 
Średnia ocen za …... semestr, klasy ……., rok szkolny ………/……… - …………. 

 
V. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE       
 

l. 
p. 

Nazwa konkursu, festiwalu, 
itp. 

Data Wynik 

1.  
 
 

  

2.  
 
 

  

3.  
 
 

  

4.    
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5.  
 
 

  

 
 
 

VI.  UZASADNIENIE WNIOSKU 
 

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

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

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

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

...................................................................................................................................... 
 
VII.  INFORMACJA O KONCIE BANKOWYM 
 

Nr konta bankowego, na które ma zostać przekazane stypendium: 
 
……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie imienia i nazwiska/imienia i nazwiska dziecka, wizerunku/wizerunku dziecka przez Urząd Miejski w 
Stroniu Śląskim w celu związanym z przyznaniem, bądź nie przyznaniem stypendium, na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej, a także opublikowanie tych danych w Biuletynie Samorządowym „Nowinki Strońskie” (biuletyn będzie wydany w formie 
papierowej w ilości 1200 egz. i rozprowadzany nieodpłatnie na terenie gminy, natomiast w formie pdf zostanie zamieszczony na 
stronie internetowej www.stronie.pl oraz drogą mailową zostanie rozesłany do osób, które wyraziły chęć otrzymywania w/w biuletynu 
przez pracownika Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim). 
 

 

……………………………………………………………… 

( data i podpis ucznia/rodzica lub opiekuna prawnego*) 

 

Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  Urzędzie Miejskim  w  Stroniu  Śląskim  jest Burmistrz Stronia Śląskiego 
mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie. Więcej  informacji dotyczących 
zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, pisząc na adres siedziby 
administratora jak powyżej,  na  adres  e-mail:  gmina@stronie.pl  lub  pod  nr  tel.  74  811 77 17.  Pełna  treść  Klauzuli Informacyjnej 
dostępna  jest w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim www.bip.stronie.dolnyslask.pl.  
 
 

…………………………………………………………….. 

( data i podpis ucznia/rodzica lub opiekuna prawnego*) 

 

Załączniki: 
 
1) kopie świadectw szkolnych, a w przypadku ocen za I semestr roku szkolnego, wykaz ocen semestralnych potwierdzonych przez 
dyrektora szkoły, 

2) opis indywidualnych osiągnięć osoby ubiegającej się o stypendium (laureat olimpiad i konkursów, uzyskane nagrody, własne prace 
naukowe, publikacje, opis dzieł artystycznych) potwierdzony przez dyrektora szkoły, opiekuna naukowego, artystycznego, 

3) kopie dyplomów, wyróżnień. 

 

 

………………………………………………. 

                                                                                                                                        (data i podpis wnioskodawcy) 

 
 
*niepotrzebne skreślić 
** wypełnić w przypadku wniosku dla niepełnoletniego zawodnika 

Id: 9FAFB4C8-8835-4F4B-8C31-7D2DBDC001B3. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zmianami), 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.

Projekt niniejszej uchwały został przygotowany w związku ze zmianą kryteriów przyznawania stypendiów.
Dotychczas nie byli objęci nimi uczniowie klas IV i V. Zostały obniżone również kryteria dotyczące
wymaganych średnich ocen za poszczególne semestry nauki. Tym samym projekt niniejszej uchwały jest
normatywną odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Wiktor
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