
UCHWAŁA NR XXXVIII/311/2017
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 28 września 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałym na 
terenie Gminy Suszec.

Na podstawie art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( j.t. Dz. U. z 2016, 
poz. 1943 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14 a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.)

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. 

W ramach realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
zamieszkałych na terenie Gminy Suszec przyjmuje się Szczegółowe warunki udzielania pomocy uzdolnionym 
dzieciom i młodzieży zamieszkałym terenie gminy Suszec stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 3. 

Traci moc Uchwała Nr XX/33/158/2004 Rady Gminy Suszec z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie regulaminu 
określającego zasady przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów, Uchwała Nr XXXII/68/274/2005 z dnia 
31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/33/158/2004 Rady Gminy Suszec z dnia 30 czerwca 2004 r. 
w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów dla uczniów i studentów.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Suszec

Andrzej Urbanek
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Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/311/2017

Rady Gminy Suszec

z dnia 28 września 2017 r.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży zamieszkałym na terenie Gminy 
Suszec.

§ 1. 

Szczegółowe warunki udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży, zwane dalej szczegółowymi 
warunkami, określają zasady przyznawania przez Wójta Gminy Suszec jednorazowego stypendium i dyplomów dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych.

§ 2. 

Stypendia i dyplomy przyznawane są uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Suszec, szkół podstawowych, 
szkół ponadpodstawowych i klas gimnazjalnych, którzy legitymują się osiągnięciami określonymi w § 3.

§ 3. 

Prawo do ubiegania się o stypendium i dyplom przysługuje uczniom, o których mowa w § 2, uzyskującym:

1) w szkole podstawowej średnią ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy 
programowo wyższej co najmniej 5,0 oraz tytuł laureata lub finalisty konkursu o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim, o którym mowa w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad, 
uzyskany w minionym roku szkolnym,

2) w klasie gimnazjalnej średnią ocen na świadectwie szkolnym, potwierdzającym uzyskanie promocji do klasy 
programowo wyższej co najmniej 4,8 oraz tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu 
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów 
i olimpiad, uzyskany w minionym roku szkolnym,

3) w szkole ponadpodstawowej średnią ocen na świadectwie szkolnym co najmniej 4,75 oraz tytuł laureata lub 
finalisty olimpiady przedmiotowej lub zawodowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w rozporządzeniu 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad, uzyskany w minionym roku szkolnym.

§ 4. 

1. Warunkiem przyznania stypendium i dyplomu jest spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 w roku 
szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium i dyplomu.

2. Uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium i dyplom, niezależnie od ilości i doniosłości 
osiągnięć.

§ 5. 

1. Z wnioskiem do Wójta Gminy Suszec o udzielenie pomocy, o której mowa w § 1 może wystąpić rodzic 
(opiekun prawny) ucznia, sam uczeń jeżeli jest pełnoletni, dyrektor szkoły, wychowawca klasy za pośrednictwem 
dyrektora szkoły.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 wnioskodawca składa w terminie do 15 września danego roku 
kalendarzowego w Sekretariacie Urzędu Gminy Suszec.

3. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów - potwierdzających osiągnięcia ucznia, o których mowa 
w § 3.
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§ 6. 

1. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Suszec w formie decyzji administracyjnej.

2. Wysokość  stypendium w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria 
szczegółowych warunków  i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Suszec.

3. Wysokość stypendium zaokrągla się do pełnej złotówki w dół.

4. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty:

1) 700 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium, o którym mowa w § 3 pkt 1 szczegółowych warunków,

2) 1 000 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium, o którym mowa w § 3 pkt 2 szczegółowych warunków,

3) 1100 zł na jednego ucznia w przypadku stypendium, o którym  mowa w § 3 pkt 3 szczegółowych warunków,

5. Stypendium wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego ucznia bądź samego, pełnoletniego 
stypendystę lub pozostaje do odbioru w kasie Banku Spółdzielczego w Żorach Oddział Suszec.

§ 7. 

Uczniowie, którym przyznano stypendium otrzymują pamiątkowe dyplomy, które Wójt Gminy Suszec wręcza 
w sposób uroczysty.
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