UCHWAŁA NR XIII/70/07
RADY GMINY GASZOWICE
z dnia 27 września 2007 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XLI/272/2005 Rady Gminy Gaszowice z dnia 31 sierpnia 2005r.
w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie
Gaszowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
Na wniosek Wójta Gminy Gaszowice
Rada Gminy uchwala:
§1
W Regulaminie „przyznawania i wypłacania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Gminy
Gaszowice” stanowiącym załącznik do uchwały nr XLI/272/2005 Rady Gminy Gaszowice z dnia
31 sierpnia 2005r. sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych
w Gminie Gaszowice, wprowadza się następujące zmiany:
1. Punkt II.1 litera a) otrzymuje następujące brzmienie:
„a) bycia laureatem lub finalistą konkursów, turniejów i olimpiad określonych
w Rozporządzeniu MENiS z 29.01.2002r. (Dz. U. Nr 13 poz. 125) w sprawie organizacji oraz
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad; lub”
2. Punkt VII.1 otrzymuje następujące brzmienie”
„1. Wnioski o przyznanie stypendium składać należy do 31 października w Sekretariacie Urzędu
Gminy, pokój nr 4. Wójt Gminy na podstawie opinii komisji, o której mowa w pkt VI.1 rozstrzyga
o przyznaniu albo o odmowie przyznania stypendium do 15 listopada”
3. Punkt VII.3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Wysokość stypendium w danym roku szkolnym wynosi:
a) dla uczniów wymienionych szkół - do 2000,00 zł.
b) dla studentów
- do 2000,00 zł
jednak nie mniej niż 300 zł.”
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
1. Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz publikuje się w Biuletynie
Informacji Publicznej.
2. Ujednolicony tekst uchwały z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą niniejszą, podaje
się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz
publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr XLI/272/2005 Rady Gminy Gaszowice z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie: zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Gaszowice.
Zmiana: Uchwała nr XIII/70/07 Rady Gminy Gaszowice z dnia 27 września 2007r. w sprawie:
zmiany uchwały nr XLI/272/2005 Rady Gminy Gaszowice z dnia 31 sierpnia 2005r.
w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie
Gaszowice.

UJEDNOLICONY TEKST REGULAMINU
PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW DLA UCZNIÓW
I STUDENTÓW Z TERENU GMINY GASZOWICE
I.

Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej, uczniowi gimnazjum, uczniom
szkół ponadgimnazjalnych i studentom, którzy nie ukończyli 25, a w przypadku studentów
ostatniego roku studiów – 26 roku życia, stale zamieszkałych na terenie Gminy Gaszowice.

II. Stypendium może być przyznane w przypadku wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:
1. Uczniom z tytułu:
a) bycia laureatem lub finalistą konkursów, turniejów i olimpiad określonych
w Rozporządzeniu MENiS z 29.01.2002r. (Dz. U. Nr 13 poz. 125) w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad; lub
b) reprezentowania Gminy lub szkoły w przeglądach, turniejach, konkursach lub innych
zawodach z zakresu kultury lub sportu na szczeblu co najmniej wojewódzkim w zakresie
wyróżnień indywidualnych oraz w innych dziedzinach.
2. Studentom z tytułu:
a) uzyskania wybitnych wyników w nauce, wyrażających się co najmniej średnią ocen 4,75;
b) osiągnięć naukowych lub rozwojowo- wdrożeniowych;
c) reprezentowania Gminy lub uczelni w przeglądach, turniejach, konkursach czy innych
zawodach z zakresu kultury i sportu na szczeblu co najmniej wojewódzkim w zakresie
wyróżnień indywidualnych oraz w innych dziedzinach. Przy obliczaniu średniej, o której
mowa w pkt 2 a), bierze się pod uwagę tylko wyniki z egzaminów.
III. Okoliczność stanowiąca tytuł przyznania stypendium powinna wystąpić:
a) w odniesieniu do ucznia – w roku szkolnym,
b) w odniesieniu do studenta w roku akademickim,
poprzedzającym bezpośrednio termin złożenia wniosku o przyznanie stypendium.
IV. O stypendium dla uczniów i studentów może wnioskować:
a) Rada Pedagogiczna szkoły, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał w roku szkolnym,
o którym mowa w pkt III a) regulaminu;
b) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży;
c) studenci wymienieni w pkt I;
d) organy szkoły wyższej, w której student uczy się lub uczył się w roku akademickim,
o którym mowa w pkt III b) regulaminu
e) organizacje społeczne działające na terenie Gminy;
V.
1. Stypendium ma charakter promocyjny i wypłacane jest w formie gotówkowej;
2. Stypendium wypłacane jest jednorazowo gotówką w banku prowadzącym obsługę kasową
Urzędu Gminy na podstawie czeku wystawionego przez Urząd Gminy;
3. Stypendyści pełnoletni pobierać mogą stypendium osobiście lub przez pełnomocnika.

4. Za stypendystów niepełnoletnich stypendium pobierają rodzice lub prawni opiekunowie,
chyba, że stypendysta ukończył lat 16 i posiada tymczasowy dowód osobisty, a względy
szczególne uzasadniają wypłatę do jego rąk.
VI.

1. Weryfikacji i oceny wniosków o przyznanie stypendium i wskazanie osób, którym należy
przyznać stypendium dokonuje komisja powoływana przez Wójta Gminy Gaszowice w drodze
zarządzenia.
2. W skład komisji wchodzą:
- Sekretarz Gminy – jako przewodniczący,
- Kierownik GZOSiP,
- Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych, Zdrowia i Młodzieży
- dwóch członków desygnowanych przez Wójta Gminy.
3. Wójt Gminy może dodatkowo powołać w skład komisji przedstawicieli organizacji bądź
instytucji kulturalno – oświatowych oraz sportowych z terenu Gminy, jednak nie więcej niż
dwóch
4. Komisja pracuje w oparciu o regulamin opracowany przez siebie i zatwierdzony przez Wójta.
VII.

1. Wnioski o przyznanie stypendium składać należy do 31 października w Sekretariacie Urzędu
Gminy, pokój nr 4. Wójt Gminy na podstawie opinii komisji, o której mowa w pkt VI.1
rozstrzyga o przyznaniu albo o odmowie przyznania stypendium do 15 listopada.
2. O rozstrzygnięciu niezwłocznie powiadamia się na piśmie wnioskodawcę oraz stypendystę
pełnoletniego (powyżej 18 lat), a w przypadku stypendystów niepełnoletnich – rodzica lub
opiekuna prawnego. Przepis pkt V.4 stosuje się odpowiednio.
3. Wysokość stypendium w danym roku szkolnym wynosi:
a) dla uczniów wymienionych szkół - do 2000,00 zł.
b) dla studentów
- do 2000,00 zł
jednak nie mniej niż 300 zł.

