UCHWAŁA NR XXXI/187/2020
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających
naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj.Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 199lr. o systemie oświaty (t.j.
Dz.U. z2019r. poz. 1481 z późn. zm.1*) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z2019r. poz. 1461) Rada
Miejska w Połańcu uchwala co następuje
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach
Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie
Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania, uchwalonego Uchwałą Nr XXXI/186/2020 Rady
Miejskiej w Połańcu z dnia 28 maja 2020r., którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2. Traci moc Uchwała Nr XLII/272/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Połaniec,
zmienionym Uchwałą Nr LX.ll/393/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XLII/272/2017 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Połaniec, Uchwałą Nr
XII/62/2019 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLII/272/2017 Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Połaniec, zmienionej Uchwałą
Nr LXIl/393/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XLII/272/2017 Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych przez Gminę Połaniec, (Dz.U. Woj.
Świętokrzyskiego z 2017r. poz. 1941, z 2018r. poz. 2087, z 2019r. poz. 1973).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
M ejskiej

StafiLii^lo

0 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone (w:)
poz. 1818,2197.
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/187/2020
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 maja 2020 r.

RADA MIEJSKA
w P o ła ń cu

Regulamin
przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania
I.

Postanowienia ogólne. Forma i zakres stypendium

§1
Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy
Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania, określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania
„Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec” dla uczniów zdolnych, posiadających wybitne
osiągnięcia naukowe oraz bardzo wysokie wyniki w nauce.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec,
2) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Połaniec,
3) Urząd - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy Połaniec,
4) Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Miasta
i Gminy Połaniec w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
pobierających naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania,
5) Stypendium - należy przez to rozumieć jednorazowe świadczenie o charakterze pieniężnym lub
rzeczowym przyznawane przez Burmistrza uzdolnionym uczniom spełniającym warunki określone
niniejszym Regulaminem, finansowane z budżetu Gminy Połaniec,
6) Szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową na terenie Gminy Połaniec,
7) Uczniu - należy przez to rozumieć ucznia klasy IV-VIII szkoły, o której mowa w pkt 6,
8) Rodzicach - należy przez to rozumieć również przedstawicieli ustawowych ucznia, w tym prawnych
opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem.
§3
1. Celem przyznawania stypendiów jest promowanie uczniów zdolnych, posiadających wybitne
osiągnięcia naukowe oraz bardzo wysokie wyniki w nauce.
2. Za wybitne osiągnięcia naukowe uważa się osiągnięcia z dziedzin objętych programem nauczania
oraz z dziedzin nieprzewidzianych programem nauczania w danej szkole mieszczących się w pojęciu
edukacji publicznej.
3. Do ubiegania się o stypendium mają prawo uczniowie szkół podstawowych (klas IV-VIII)
pobierający naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania.
4. Stypendia przyznawane są raz w roku za wybitne osiągnięcia uczniów uzyskane w roku szkolnym,
w którym jest składany wniosek.
5. Stypendia mają formę pieniężną i są przyznawane w następującej wysokości:
1) stypendium I stopnia:
a) uczniowi spełniającemu kryterium określone w § 4 ust. 1 pkt 1 - 1 100,00 zł - 1 400,00 zł,
b) uczniowi spełniającemu kryterium określone w § 4 ust. 1 pkt 2 - 1 000,00 zł - 1 300,00 zł,
c) uczniowi spełniającemu kryterium określone w § 4 ust. 1 pkt 3 - 800,00 zł - 1 200,00 zł,
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d) uczniowi spełniającemu kryterium określone w § 4 ust. 1 pkt 4 - 700,00 zł - 1 100,00 zł,
e) uczniowi spełniającemu więcej niż jedno kryterium określone w § 4 ust. 1 pkt 1-4 - 1 300,00 zł1 500,00 zł,
f) uczniowi spełniającemu jedno z kryterium określone w § 4 ust. 1 pkt 1-4 łącznie z jednym kryterium
określonym w § 4 ust. 2 pkt 1-3 - 1 300,00 zł - 1 500,00 zł
2) stypendium II stopnia:
a) uczniowi spełniającemu kryterium określone w § 4 ust. 2 pkt 1 - 600,00 zł - 900,00 zł,
b) uczniowi spełniającemu kryterium określone w § 4 ust. 2 pkt 2 - 550,00 zł - 850,00 zł,
c) uczniowi spełniającemu kryterium określone w § 4 ust. 2 pkt 3 - 500,00 zł - 750,00 zł,
d) uczniowi spełniającemu więcej niż jedno kryterium określone w § 4 ust. 2 pkt 1-3 - 800,00 zł 1 000,00 zł
6. Możliwe jest przyznanie stypendium w formie rzeczowej o wartości odpowiadającej świadczeniu
pieniężnemu, na wniosek ucznia.
7. Uczniom przysługuje stypendium, o którym mowa w § 6 niezależnie od pobierania stypendiów
z innych źródeł.
8. Celem rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Burmistrz może powołać Komisję
Stypendialną w liczbie 3-5 osób jako ciało pomocnicze, opiniotwórcze.
II. Kryteria przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec

§4
1. Prawo ubiegania się o stypendium naukowe I stopnia mają uczniowie:
1) laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych lub konkursów przedmiotowych o zasięgu
ogólnopolskim
lub międzynarodowym, organizowanych przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej lub Kuratora Oświaty,
2) laureaci olimpiad przedmiotowych lub konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim,
organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty,
3) uczniowie klas VIII szkół podstawowych, którzy uzyskali średni wynik z wszystkich
przedmiotów egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną 85 % i więcej,
4) laureaci lub finaliści konkursów na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym
organizowanych przez inne podmioty niż wymienione w pkt 1 i 2.
2. Prawo ubiegania się o stypendium II stopnia mają:
1) finaliści
olimpiad przedmiotowych
lub konkursów przedmiotowych o zasięgu
wojewódzkim, organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Kuratora
Oświaty,
2) uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego uzyskali najwyższą
średnią ocen w szkole, lecz nie niższą niż 5,00,
3) uczniowie, którzy uzyskali miejsce I do III lub wynik bardzo dobry, dobry, wyróżnienie
w konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym
organizowanych przez podmioty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Kryteria o których mowa w ust. 1 i ust. 2 winny być potwierdzone dokumentem urzędowym
bądź prywatnym przedłożonym w oryginale bądź w kopii uwierzytelnionej, tj. poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez rodzica bądź - w przypadku dokumentu urzędowego - przez
podmiot, od którego dokument pochodzi bądź przez pracownika Urzędu przyjmującego
wniosek. Na każdej stronicy dokumentu winna znajdować się adnotacja: „poświadczam odpis
dokumentu za zgodność z oryginałem”, a w przypadku pracownika Urzędu: „poświadczam
odpis dokumentu za zgodność z przedstawionym dokumentem”, data i czytelny podpis.
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III. Zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
§5
1. Zgłoszenie kandydata do stypendium następuje na podstawie wniosku pochodzącego od ucznia
złożonego przez rodzica.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) dane kandydata do stypendium:
a) imię i nazwisko
b) adres zamieszkania,
c) PESEL,
d) nazwę i adres szkoły,
e) klasę do której uczeń uczęszcza,
f) telefon kontaktowy,
2) określenie formy wypłaty stypendium, w tym wskazanie numeru rachunku bankowego,
3) uzasadnienie wniosku z wyszczególnieniem osiągnięć ucznia ubiegającego się
o stypendium,
4) własnoręczny podpis ze wskazaniem osoby go składającej i w czyim imieniu oraz
w jakim charakterze działa.
3. Do wniosku należy dołączyć:
1) uwierzytelnioną w sposób wskazany w § 4 ust. 3 przez szkołę kopię świadectwa szkolnego
za dany rok szkolny - w przypadku ubiegania się o stypendium za bardzo dobre wyniki
w nauce,
2) uwierzytelnioną w sposób wskazany w § 4 ust. 3 przez szkołę kopię świadectwa szkolnego
za dany rok szkolny oraz uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
naukowe - w przypadku ubiegania się o stypendium naukowe za wysokie osiągnięcia
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych za dany rok szkolny,
3) inne uwierzytelnione w sposób wskazany w § 4 ust. 3 dokumenty potwierdzające szczególne
wyniki lub osiągnięcia naukowe ucznia ubiegającego się o stypendium.
4. Wnioski o przyznanie stypendium składają rodzice ucznia w jego imieniu.
5. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu
w terminie:
1) w roku szkolnym 2019/2020 do dnia 5 sierpnia 2020r.,
2) od roku szkolnego 2020/2021 do dnia 30 czerwca danego roku szkolnego, w którym uzyskano
szczególne wyniki bądź osiągnięcia naukowe,
3) wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym informuje się wnioskodawcę
w formie, w jakiej złożono wniosek.
6. Wnioski można składać pisemnie bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
o których mowa w art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego.
§6
1. Stypendium przyznaje Burmistrz w drodze decyzji administracyjnej.
2. Uczniowie, którym przyznano stypendium otrzymują pamiątkowe dyplomy, które Burmistrz wręcza
w sposób uroczysty. W razie wyboru formy rzeczowej stypendium świadczenie jest przekazywane przy
wręczeniu dyplomu.
3. Stypendium w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się wg wyboru uprawnionego:
1) rodzicom ucznia w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu,
2) na rachunek bankowy wskazany we wniosku.
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IV. Postanowienia końcowe

§7
1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu stosuje
się przepisy niniejszego regulaminu.
2. Informacje o osiągnięciach stypendystów oraz uzyskaniu przez nich stypendium, w tym dane
osobowe uczniów, w niezbędnym zakresie, mogą być podawane w lokalnej prasie i w innych lokalnych
mediach w celu promocji szkół oraz Miasta i Gminy Połaniec.
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UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXXI/187/2020
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
Z DNIA 28 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających
naukę na terenie Gminy Połaniec, bez względu na miejsce zamieszkania

Zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.: Dz.U. z 2019r.
poz. 1481 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne
programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, a zgodnie z art. 9 0 1 ust. 4 ww. ustawy
„organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa warunki udzielania pomocy dzieciom
i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na
miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów...".
Warunki przyznawania stypendiów mogą być określone po przyjęciu lokalnego programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (art. 90 t ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Zgodnie z art. 72 ustawy
z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz. 17) na
realizację ww. programu jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają środki własne.
Rada Miejska w Połańcu Uchwałą Nr XLII/271/2017 z dnia 31 maja 2017r. w sprawie przyjęcia
„Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ze szkół prowadzonych
przez Gminę Połaniec" uchwaliła Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy
Połaniec. Niemniej w związku z wygaszeniem i likwidacją gimnazjów oraz powstaniem 8-letnich szkół
podstawowych, zachodzi konieczność zmiany regulaminu, celem dostosowania zapisów do nowego
ustroju szkolnego. Ponadto z Regulaminu usunięto zapis mówiący, iż stypendia przyznawane są za
wybitne osiągnięcia artystyczne, gdyż stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznawane są
na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j.: Dz.U. z 2020r. poz.194).
Powyższa uchwała ma charakter motywujący. Osiągnięcia ludzi zdolnych są motorem rozwoju w każdej
dziedzinie życia. Troska o rozwój dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionych jest wyrazem świadomości
i poczucia odpowiedzialności. Ustanowienie jednorazowych stypendiów przyznawanych przez
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec dla utalentowanych uczniów ma na celu nagradzanie młodych ludzi
realizujących swoje pasje. Dzięki takiej pomocy mają szansę rozwijać umiejętności w dziedzinach
działalności naukowej. Ponadto grono nagrodzonych będzie stanowić pozytywny wzorzec dla
wszystkich uczniów oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości.
Środki przeznaczone na realizację uchwały ustalane będą każdorazowo w uchwale budżetowej Gminy
Połaniec.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
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Wyniki głosowania
Głosowano w sprawie: Podjęcie uchwały w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w ramach
Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę
na terenie Gminy Połaniec( bez względu na miejsce
zamieszkania,
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (15)
Andrzej Baran, Małgorzata Magdalena Dalmata-Konwicka, Wanda Kaczmarczyk,
Paweł Sylwester Laska, Stanisław Zdzisław Lolo, Jacek Radosław Mazur, Izabela
Agnieszka Płonka, Zbigniew Porębski, Zbigniew Rodenko, Krystyna Stanisława Spała,
Grzegorz Roman Tomecki, Małgorzata Walenciak, Andrzej Wawrzyniec, Joanna
Małgorzata Witek, Krzysztof Zając
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