Projekt
projekt z dnia 16 marca 2021 r.
zatwierdzony przez Wójta Gminy Wyszki

OBWIESZCZENIE
RADY GMINY WYSZKI
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków
i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży
1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst uchwały Nr VII/68/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie określenia
szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz.2019) z uwzględnieniem zmian
wprowadzonych uchwałą Nr XV/198/20 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 5258).
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 i § 3 uchwały Nr
XV/198/20 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia
szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży, które stanowią:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.”.
3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
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Załącznik do obwieszczenia Nr ....................
Rady Gminy Wyszki
z dnia....................2021 r.
UCHWAŁA NR VII/68/15
RADY GMINY WYSZKI
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz.713 i 1378) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327
i z 2021 r. poz. 4) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W uznaniu za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz inne
osiągnięcia promujące Gminę Wyszki ustanawia się Stypendium Wójta Gminy Wyszki, zwane dalej "Stypendium".
2. Stypendium może być przyznane uczniom klas IV- VIII szkoły podstawowej oraz uczniom klas
gimnazjalnych prowadzonych w szkole podstawowej w latach 2017/2018 i 2018/2019.
§ 2. 1. Wysokość środków przeznaczonych corocznie na stypendia określa uchwała budżetowa Rady Gminy
Wyszki.
2. Środki te mogą być powiększone o darowizny przekazane na ten cel od osób prawnych i fizycznych.
§ 3. Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala każdorazowo Wójt Gminy Wyszki.
§ 4. Stypendium za wybitne wyniki w nauce przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
1) 1) są laureatami lub uczestnikami międzynarodowych, krajowych, czy wojewódzkich olimpiad, konkursów
przedmiotowych bądź innych organizowanych przez Ministra Edukacji Narodowej lub Podlaskiego Kuratora
Oświaty,
2) (uchylony);
3) posiadają co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania.
§ 5. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:
1) 2) uzyskali jedno z ośmiu pierwszych miejsc w indywidualnych zawodach sportowych na szczeblu co najmniej
wojewódzkim lub uzyskali jedno z czterech pierwszych miejsc w drużynowych zawodach sportowych na
szczeblu co najmniej wojewódzkim organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, Zrzeszenia Ludowych
Zespołów Sportowych lub Polskie Związki Sportowe i należą przy tym do podstawowego składu drużyny bądź
zostali powołani do wojewódzkiej kadry młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu;
2) posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
§ 6. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznaje się uczniom, którzy spełniają łącznie następujące
warunki:

w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XV/198/20 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w ramach Gminnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2020 r. poz. 5258), który wszedł w życie
z dniem 26 grudnia 2020 r.
2)
w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 26 grudnia
2020 r.
1)
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1) 3) są laureatami lub zdobywcami I, II, lub III miejsca międzynarodowych, ogólnopolskich lub wojewódzkich
konkursów artystycznych organizowanych pod patronatem Ministerstwa Kultury, państwowych podmiotów
kultury o zasięgu ogólnopolskim oraz oficjalnych międzynarodowych instytucji kultury a także państwowych
lub samorządowych podmiotów kultury o zasięgu wojewódzkim,
2) posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
§ 7. Stypendium za wybitne osiągnięcia można przyznać uczniom, którzy mają inne osiągnięcia naukowe,
artystyczne i sportowe promujące Gminę Wyszki oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
§ 8. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym, a na jego wysokość mają wpływ
osiągnięcia we wszystkich dziedzinach.
§ 9. 1. Stypendium przyznaje się raz za dany rok szkolny.
2. Stypendium ma charakter uznaniowy.
§ 10. 1. 4) Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza,
w terminie do 15 lipca danego roku kalendarzowego.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do uchwały.
§ 11. Oceny wniosków o przyznanie Stypendium dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Wójta.
§ 12. Wszelkie wątpliwości wynikające z procedury wnioskowania i weryfikacji wniosków rozstrzyga Wójt
Gminy Wyszki. Decyzja Wójta jest ostateczna.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
Załącznik do uchwały Nr VII/68/15
Rady Gminy Wyszki
z dnia 10 listopada 2015 r.
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY WYSZKI5)
................................................
(miejscowość, data)
Zgłaszam wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Wyszki dla:
1. Dane osobowe ucznia:
Nazwisko i imiona ucznia: ……………………............................…………………………………………
Imię ojca:

…………………………………………………………….

Imię matki:

……………………………………………………………

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………....................................
3. Informacja o szkole:
Nazwa szkoły: …………………………………………………………...............................……………….
W roku szkolnym ……….............………… jest uczniem/uczennicą klasy ………………...............…....
4. Określenie typu osiągnięć: ...……………………………...............................................……………….... (za
wybitne wyniki w nauce, za wybitne osiągnięcia sportowe, za wybitne osiągnięcia artystyczne).
5. Ocena z zachowania ..........................................................................
w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 26 grudnia
2020 r.
4)
w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 26 grudnia
2020 r.
5)
dodany przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 26 grudnia 2020 r.
3)
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6. Uzasadnienie złożenia wniosku (opis osiągnięć):
…………………………………………………………………………………..................…………………
………………………………………………………………………………………………..................…....
…………………………………………………………………………………………..................…………
…………………………………………………………………………………………..................…………
……………………………………………………………………………………………..................………
Wykaz załączników (dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów ubiegania się o stypendium):
1. ………………………....................................................................................................………………....
2. ………………………....................................................................................................………………....
3. ………………………....................................................................................................………………....
4. ………………………....................................................................................................………………....
5. ………………………....................................................................................................………………....
………………………………………………….
pieczęć i podpis osoby dokonującej zgłoszenia
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