
UCHWAŁA NR RG-XXIV/265/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 25 maja 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu postępowania w zakresie udzielania stypendiów 
dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny bez względu na ich 

miejsce zamieszkania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1,  art. 41 ust 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) Rada Gminy Sitkówka - Nowiny uchwala, co 
następuje. 

§ 1. W celu wyróżnienia i promowania uczniów uzdolnionych i wyróżniających się osiągnięciami 
naukowymi lub sportowymi ustanawia się jednorazowe pieniężne stypendia: za wyniki w nauce (obejmujące 
także laureatów konkursów lub olimpiad oraz finalistów konkurów lub olimpiad) i za osiągnięcia sportowe pod 
nazwą "Stypendium Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny" (zwane dalej: „Stypendium” lub „ Stypendiami”). 

§ 2. 1. Stypendium może być przyznawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
działających na terenie Gminy Sitkówka - Nowiny. 

2. Stypendium może być przyznane uczniom za okres nauki w klasach IV - VIII szkół podstawowych oraz 
we wszystkich klasach szkół ponadpodstawowych. 

3. Stypendium przyznaje się jeden raz w roku szkolnym, za osiągniecia w roku szkolnym, w którym 
składany jest wniosek. 

4. Uzyskanie Stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania w następnych latach. 

§ 3. 1. Prawo do ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny za wyniki w nauce, 
przysługuje uczniom, którzy w danym roku szkolnym spełnili przynajmniej jeden z następujących warunków: 

1) w szkole podstawowej - uzyskali średnią ocen co najmniej 5,5; 

2) w klasach szkół ponadpodstawowych - uzyskali średnią ocen co najmniej 5,1; 

3) uzyskali tytuł finalisty lub laureata konkursu, olimpiady organizowanej zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) lub konkursu 
rekomendowanego lub objętego patronatem Kuratora Oświaty bądź Ministra Edukacji Narodowej na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim. 

2. Prawo do ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny za osiągnięcia sportowe, 
przysługuje uczniom, którzy w danym roku szkolnym w konkurencji indywidualnej byli finalistami 
w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub w konkurencji 
zespołowej zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim. 

3. Jednemu uczniowi w danym roku szkolnym może być przyznane tylko jedno Stypendium Wójta Gminy 
Sitkówka - Nowiny za wyniki w nauce i jedno Stypendium Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny za osiągnięcia 
sportowe. 

§ 4. 1. Podstawą przyznania Stypendiów o których mowa w § 3 jest złożenie wniosku w Centrum Usług 
Wspólnych w Nowinach, w terminie do dnia 20 czerwca danego roku szkolnego. 

2. Z wnioskiem o przyznanie Stypendium występuje do Wójta Gminy Sitkówka – Nowiny rodzic lub 
opiekun prawny ucznia, pełnoletni uczeń, za pośrednictwem dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń, 
w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Postępowanie w sprawie przyznania Stypendium może zainicjować z urzędu dyrektor szkoły, do której 
uczęszcza uczeń, przy czym stroną w tak zainicjowanym postepowaniu jest pełnoletni uczeń lub uczeń 
reprezentowany przez podmioty wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

4. Wniosek, o którym mowa w niniejszym paragrafie powinien zawierać: 

Id: B088DE5C-695A-4063-ADED-1848D8DC4CC9. Podpisany Strona 1



1) imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły i rok nauki, 

2) datę i miejsce urodzenia ucznia, imiona i nazwisko rodziców, 

3) adres zamieszkania ucznia, 

4) rodzaj stypendium, 

5) uzasadnienie wniosku z podaniem spełnienia wymaganych niniejszą uchwałą kryteriów, 

6) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia, 

7) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego), o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zawartych we 
wniosku na potrzeby przyznania stypendium wraz z numerem rachunku bankowego. 

5. Wnioski o przyznanie Stypendiów są sprawdzane pod względem formalnym przez Centrum Usług 
Wspólnych w Nowinach. 

6. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Sitkówka - Nowiny. 

§ 5. 1. Ustala się następujące wysokości Stypendiów: 

1) wysokość Stypendium Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny za wyniki w nauce: 

a) w przypadku spełnienia jednego z warunków wymienionych w §3 ust. 1 ustala się Stypendium 
w wysokości 500 zł; 

b) w przypadku łącznego spełnienia warunków wymienionych w §3 ust. 1 pkt 1) i w §3 ust. 1 pkt 3) ustala 
się Stypendium w wysokości 800 zł; 

c) w przypadku łącznego spełnienia warunków wymienionych w §3 ust. 1 pkt 2) i  w §3 ust. 1 pkt 3) ustala 
się Stypendium w wysokości 800 zł; 

2) Stypendium Wójta Gminy Sitkówka - Nowiny za osiągniecia sportowe ustala się w wysokości 400 zł. 

2.  W przypadku gdy suma środków finansowych przeznaczonych na Stypendia w uchwale budżetowej 
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na dany rok, okazałaby się niewystarczająca na wypłatę stypendiów 
w wysokościach określonych w  ust. 1 niniejszego paragrafu, wówczas wysokość Stypendiów ustalona 
w ust. 1 niniejszego paragrafu, podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu (proporcje zaokrągla się do jedności 
w dół z pominięciem miejsc po przecinku), w odniesieniu do łącznej kwoty środków finansowych 
zabezpieczonych na ten cel w uchwale budżetowej Rady Gminy Sitkówka-Nowiny na dany rok. 

3.  Przyznane stypendium będzie wypłacane przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka – Nowiny. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w art. 90 t ust. 4 przewiduje
możliwość wspierania edukacji dzieci i młodzieży uzdolnionej. Na realizację takiego wsparcia
jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają środki własne. Projekt niniejszej uchwały stanowi
element Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających
naukę na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny. Ustanowienie jednorazowych pieniężnych
stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe pod nazwą "Stypendium Wójta Gminy
Sitkówka - Nowiny" ma na celu nagradzanie młodych ludzi realizujących swoje pasje i
uzdolnienia. Dzięki takiej pomocy uzdolnieni uczniowie mają szansę rozwijać umiejętności w
dziedzinach działalności naukowej i sportowej. Uczniowie naszych szkół od lat uzyskują wybitne
osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, turniejach na szczeblu wojewódzkim, ponad wojewódzkim
czy ogólnopolskim. Przyznawanie stypendiów będzie promowało placówki oświatowe z terenu
naszej Gminy, co z pewnością przyczyni się do ugruntowania opinii o ich dobrym poziomie
nauczania oraz podniesieniu prestiżu naszych szkół. Takie działania mogą wpłynąć również na
zwiększenie zainteresowania nauką w naszych placówkach. Bez wątpienia stypendium stanowi
dodatkowy czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki i rozwijania swoich umiejętności
naukowych czy sportowych. Grono stypendystów będzie stanowić pozytywny wzorzec dla
środowiska oraz będzie wzmacniać poczucie własnej wartości w społeczności naszej gminy.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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