Projekt
z dnia 25 stycznia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży
z terenu Gminy Międzylesie
Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze
zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze
zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/126/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzylesie
Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:
§ 1. W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Międzylesie określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w formie Stypendiów
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie dla uzdolnionych uczniów, zakres tej pomocy, osoby uprawnione do
pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach.
§ 2. Do ubiegania się o Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie dla uzdolnionych uczniów
uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych będący mieszkańcami Gminy Międzylesie.
§ 3. 1. Stypendium ma charakter pieniężny.
2. Do złożenia wniosku o stypendium uprawnieni są:
a) dyrektorzy szkół,
b) rodzice lub prawni opiekunowie uczniów.
§ 4. Kandydat do Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu Gminy Międzylesie musi spełniać następujące warunki:
1. za dwa semestry nauki poprzedzające złożenie wniosku osiągnąć średnią ocen ze wszystkich przedmiotów co
najmniej 5,2, lub
2. legitymować się wybitnymi osiągnięciami w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub zawodach
sportowych o zasięgu co najmniej powiatowym.
§ 5. 1. Wniosek o stypendium, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, można składać do
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w terminie do 31 lipca każdego roku.
2. Do wniosku należy załączyć:
a) kserokopię świadectwa szkolnego i zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły o średniej ucznia ze
wszystkich przedmiotów za I półrocze roku szkolnego,
b) opinię dyrektora dotyczącą sytuacji materialnej ucznia oraz opinię charakteryzującą ogólną postawę ucznia,
c) w przypadku ubiegania się o stypendium ze względu na wybitne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach
przedmiotowych lub zawodach sportowych poza opiniami wymienionymi z ust. 2 lit. b, należy dołączyć także
stosowany dokument potwierdzający te osiągnięcia.
§ 6. 1. Stypedia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie, w terminie do 31 sierpnia, w ramach kwot
o których mowa w § 7, po wysłuchaniu opinii Zespołu Stypendialnego.
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2. W skład Zespołu Stypendialnego wchodzą dyrektorzy szkół, merytoryczny wskazany przez Burmistrza
pracownik Urzędu Miasta i Gminy, który jest przewodniczącym tego Zespołu, oraz przedstawiciel właściwej
Komisji Rady Miejskiej.
3. Zespół bada złożone wnioski pod względem formalnym i merytorycznym i formułuje swoje stanowisko
w zakresie przyznania stypendiów mając na względzie wysokość środków budżetowych, liczbę i treść złożonych
wniosków.
4. Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.
5. O przyznaniu stypendium zawiadamia się wnioskodawcę.
§ 7. Wysokość funduszu stypendialnego określają corocznie uchwały budżetowe.
1. Stypendium wypłacane jest z góry gotówką w kasie Urzędu w terminie do 25 dnia każdego miesiąca,
począwszy od miesiąca września, do rąk rodzica lub innego prawnego opiekuna dziecka.
2. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli istnieją uzasadnione przypuszczenia, że z uwagi na sytuację w rodzinie
ucznia, stypendium nie osiągnie właściwego celu, Burmistrz moze przyznać uczniowi jednorazowe stypendium na
zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne, lub na inne potrzeby ucznia związane z nauką.
3. Stypendium o którym mowa w ust. 2 otrzymuje i wydatkuje w porozumieniu z uczniem dyrektor szkoły,
który następnie przedstawia Burmistrzowi stosowne rozliczenie.
§ 8. Wszelkie wątpliwości wynikające z procedury wnioskowania i weryfikacji wniosków rozstrzyga Burmistrz
Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
§ 10. Traci moc Uchwała XV/104/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie
określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie
Na podstawie oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.) do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów
dla uczniów i studentów. Kompetencje rady do podjęcia uchwały określającej zasady udzielania stypendiów
uzależniono od przepisu szczególnego, upoważniającego radę do działania w tym zakresie. Przepisem szczególnym
jest art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) na
podstawie, którego 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. Określenie tych warunków rada dokonuje po uprzednim przyjęciu Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Międzylesie. Ustanowienie
pomocy w formie stypendiów dla uzdolnionych uczniów jest także dostrzeżeniem sukcesów uczniów oraz
zachęceniem do osiągania wysokich wyników w nauce i dalszego rozwoju osobistego. Uzdolnieni uczniowie
oprócz wysokiej średniej ocen, promują swoją gminę poprzez udział w różnych konkursach i zawodach
sportowych. Wyróżniający się obecnie uczniowie będą w przyszłości wykorzystywać swoją wiedzę na rzecz m.in.
Gminy Międzylesie, przyczyniając się do jej rozwoju. W oparciu o powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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................................................................................
(dane wnioskodawcy)
Nr tel. ....................................................................
WNIOSEK
o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
dla uzdolnionych uczniów na rok szkolny ........../..........
1. Imię i nazwisko ucznia:........................................................................................................
2. Adres zamieszkania: ............................................................................................................
3. Data urodzenia: ....................................................................................................................
4. Nazwa i typ szkoły:…............................................................................................................
5. Klasa: ......................................................................................................................................
6. Średnia rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskana w klasyfikacji rocznej w roku szkolnym
........./......... (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku): ..............................
7. Roczna ocena zachowania uzyskana w roku szkolnym ......../.......*- WZOROWA/BARDZO DOBRA
*właściwe podkreślić

8. Osiągnięcia ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym ....../...... w: konkursach lub
olimpiadach co najmniej na szczeblu powiatowym organizowanych przez kuratora oświaty oraz
zawodach sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym, potwierdzone dokumentami załączonymi
do wniosku:
...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................
(data)

…………………………
(podpis wnioskodawcy)

9. Oświadczenie rodzica opiekuna prawnego ucznia wskazanego we wniosku.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych
ucznia ................................................ dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem, przyznaniem i
wypłacaniem Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie dla uzdolnionych uczniów oraz
ogłoszeniem danych osobowych ucznia w przypadku otrzymania stypendium, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135).
............................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia)

10. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego cznia wskazanego we wniosku*
* uzupełnić w przypadku składania wniosku o stypendium przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza

Wyrażam zgodę na złożenie przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń
…..................................
wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie dla uzdolnionych
uczniów.
…………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia)
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