
UCHWAŁA NR XI/70/2019
RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki i tryb udzielania stypendiów w ramach Lokalnego programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Krościenko Wyżne, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne.

§ 3. Traci moc:

1) uchwała NR XI/72/2007 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie zasad 
udzielania stypendiów motywacyjnych dla wybitnie uzdolnionych uczniów;

2) uchwała NR XXVI/196/2017 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasad udzielania stypendiów motywacyjnych dla wybitnie uzdolnionych uczniów;

3) uchwała NR XXXVI/272/2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniająca 
uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów motywacyjnych dla wybitnie uzdolnionych uczniów;

4) uchwała NR VIII/46/2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasad udzielania stypendiów motywacyjnych dla wybitnie uzdolnionych uczniów.

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Krościenko 

Wyżne

Krzysztof Podkul
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/70/2019

Rady Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 25 października 2019 r.

Szczegółowe warunki i tryb udzielania stypendiów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina

Krościenko Wyżne

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§ 1. Do ubiegania się o stypendium mają prawo uczniowie klas IV-VIII publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Krościenko Wyżne.

§ 2. 1. Stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w § 1 za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym,
w którym składany jest wniosek.

2. Uczeń może mieć przyznane wyłącznie jedno ze stypendiów, o których mowa w § 4, bez względu na
liczbę osiągnięć w roku szkolnym.

§ 3. Stypendium ma charakter motywacyjny i wypłacane jest jednorazowo w formie pieniężnej.

Rozdział  2.

Kryteria przyznawania stypendium

§ 4. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, o których mowa w § 2 którzy:

1) na świadectwie szkolnym uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:

a) 5,3 w przypadku uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,

b) 5,2 w przypadku uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, albo

2) na świadectwie szkolnym uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,5
w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz dodatkowo spełniają jedno z następujących
kryteriów:

a) reprezentując szkołę, o której mowa w § 1 zajęli I, II lub III miejsce w konkursie lub olimpiadzie
przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim;

b) reprezentując szkołę, o której mowa w § 1 zajęli I, II lub III miejsce w konkursie, zawodach sportowych
na szczeblu rejonowym lub wyższym albo I, II lub III miejsce w konkursach artystycznych na szczeblu co
najmniej wojewódzkim.

Rozdział  3.

Tryb przyznawania stypendium

§ 5.Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:

1) złożenie wniosku, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały;

2) załączenie do wniosku dokumentów poświadczających spełnienie wymaganych kryteriów, o których
mowa w § 4 uchwały.

2. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne do dnia 15 lipca każdego
roku.

§ 6. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic, opiekun prawny ucznia lub dyrektor
szkoły podstawowej do której uczeń uczęszcza.

§ 7. Stypendium, o którym mowa w § 3 wypłacane jest w następującej wysokości:

1) 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100) w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a;
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2) 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100) w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. b;

3) 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2.

§ 8. Rozstrzygnięcie w sprawie stypendium podejmuje Wójt Gminy Krościenko Wyżne, w terminie do
15 sierpnia danego roku.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/70/2019

Rady Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 25 października 2019 r.

W N I O S E K

O P R Z Y Z N A N I E S T Y P E N D I U M

I. WNIOSKODAWCA:

1. IMIĘ I NAZWISKO ..............................................................................................................
2. MIEJSCE ZAMIESZKANIA ................................................................................................

………………………………………………………………………………………….......…..
3. ADRES DO KORESPONDENCJI ........................................................................................

…………………………………………………………………………………………......…..

4. NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO ..........................................................................

II. DANE DOTYCZĄCE UCZNIA:

1. IMIĘ I NAZWISKO ...............................................................................................................
2. DATA I MIEJSCE URODZENIA ...........................................................................................
3. MIEJSCE ZAMIESZKANIA ..................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….............……

4. SZKOŁA (NAZWA I ADRES), KLASA DO KTÓREJ UCZĘSZCZAŁ UCZEŃ
................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

5. ŚREDNIA OCEN UCZNIA W ROKU SZKOLNYM .…..... /……..... …………...….….…
6. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DOKUMENTUJĄCYCH OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

……………………………………………………………………………………………..............…..
…………………………………………………………………………………………….............…...

III. DYSPOZYCJA PRZEKAZANIA STYPENDIUM NA RACHUNEK BANKOWY

1. NAZWA BANKU I NR RACHUNKU BANKOWEGO, NA KTÓRY NALEŻY
WYPŁACIĆ STYPENDIUM………………………………………………….…....…....…
..............................................................................................................................................

2. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA RACHUNKU BANKOWEGO
…………………………………………………………………………………………........…
.

…………………………………… ……………………………………

Miejscowość, data Podpis wnioskodawcy
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