
UCHWAŁA NR XXXVII/208/2017
RADY GMINY MIEDŹNA

z dnia 30 maja 2017 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Miedźna dla uzdolnionych uczniów i studentów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r, 
poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Miedźna, które określa Regulamin 
przyznawania stypendiów Wójta Gminy Miedźna dla uzdolnionych uczniów i studentów 
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/344/2006 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Miedźna

Stanisław Lubański
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/208/2017

Rady Gminy Miedźna

z dnia 30 maja 2017 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY MIEDŹNA DLA 
UZDOLNIONYCH UCZNIÓW I STUDENTÓW

§ 1. Postanowienia ogólne

1. 
Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów 
i studentów- mieszkańców Gminy Miedźna.

2. Stypendium powinno być przeznaczone na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, wspomagać możliwość 
stosowania zdobytej wiedzy w praktyce oraz umożliwiać udział w ogólnopolskich i międzynarodowych 
imprezach (np.: konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych).

3. Stypendium przyznawane jest dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej 
oraz studentów, którzy nie ukończyli 25 roku życia.

4. Stypendium, o którym mowa w §1 przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej ucznia, studenta 
i nie ma charakteru stypendium socjalnego.

5. Stypendium, o którym mowa w §1 przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane
w okresie roku szkolnego/ akademickiego, w którym wnioskuje się o stypendium.

6. Uczeń, student może mieć przyznane równocześnie stypendium w dziedzinie nauki , twórczości 
artystycznej lub w dziedzinie sportu niezależnie od otrzymanych już wcześniej stypendiów, nagród i wyróżnień. 
Wyjątek stanowią nagrody i wyróżnienia przyznane na podstawie Uchwały Nr X/76/2011 Rady Gminy Miedźna 
z dnia 16.08.2011 r. w sprawie nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu.

§ 2. 1. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych gminy, przy czym liczba stypendiów w danym 
roku uzależniona jest od możliwości finansowych gminy.

2. Wysokość przyznawanych stypendiów nie może przekroczyć kwoty zaplanowanej
na ten cel w budżecie gminy.

3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium.

§ 3. Zasady i tryb przyznawania stypendium

1. Ustala się szczegółowe warunki oraz tryb postępowania w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów, którzy nie ukończyli 25 roku życia.

2. O uzyskanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, 
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, spełniających, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) finalisty lub laureata konkursów, olimpiad lub zawodów na szczeblu, co najmniej ogólnopolskim,

b) uzyskał tytuł finalisty w zawodach sportowych na szczeblu, co najmniej ogólnopolskim.

3. Stypendium przyznawane jest dla studentów, którzy nie ukończyli 25 roku życia spełniających, co 
najmniej jedno z poniższych kryteriów:

a) wybitne osiągnięcia w pracy badawczo-naukowej,

b) wybitne osiągnięcia artystyczne,

c) wybitne osiągnięcia sportowe.

4. Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane w okresie roku szkolnego/ akademickiego, 
w którym wnioskuje się o stypendium.

5. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:
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a) zainteresowani uczniowie, studenci,

b) rodzice lub opiekunowie prawni,

c) dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne szkół lub inne organizacje zgłaszające.

6. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na formularzu wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu w terminie do 31 sierpnia danego roku.

7. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

a) poświadczone przez ucznia, studenta, rodzica lub opiekuna prawnego ucznia- za zgodność z oryginałem 
kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym lub

b) zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki potwierdzające zdobyte osiągnięcia.

8. Wnioski poddawane są analizie przez komisje stypendialną.

9. Wnioski niespełniające wymogów formalnych bądź złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Wnioski składa się w kancelarii Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

§ 4. Komisja Stypendialna

1. Komisję stypendialną powołuje w drodze zarządzenia Wójt Gminy Miedźna, określa jej skład osobowy 
i wyznacza przewodniczącego.

2. Posiedzenia komisji stypendialnej odbywają się w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.

3. Posiedzenie komisji stypendialnej jest prawomocne, jeżeli bierze w niej udział 2/3 jej członków.

4. Do zadań komisji stypendialnej należy analiza formalna i merytoryczna wniosków
o przyznanie stypendium.

5. Komisja rozpatruje wnioski w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium zwykłą 
większością głosów w głosowaniu jawnym, a w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego 
komisji stypendialnej.

6. Po zakończeniu prac Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedstawia Wójtowi protokół z posiedzenia 
komisji wraz z wnioskami o przyznaniu stypendium.

7. Decyzję o przyznaniu stypendium oraz jego wysokości podejmuje Wójt Gminy Miedźna po zapoznaniu się 
z wynikami pracy komisji stypendialnej.

§ 5. Wysokość stypendium

1. Stypendium jest udzielane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego.

2. Liczbę stypendiów i wysokość ustala corocznie Komisja Stypendialna, w ramach środków zaplanowanych 
w budżecie Gminy Miedźna.

3. Przyznane kwoty stypendiów wypłaca się uczniom odpowiednio na konto wskazane przez pełnoletniego 
ucznia, studenta, rodzica lub prawnego opiekuna niepełnoletniego ucznia.

4. Szczegółowe zobowiązania stron określa umowa zawarta między Wójtem Gminy Miedźna a pełnoletnim 
uczniem, studentem, rodzicem lub opiekunem prawnym niepełnoletniego ucznia.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. O podjętych decyzjach, wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie.

2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

3. Informacje o przyznanym stypendium podaje się do publicznej wiadomości.
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