
UCHWAŁA NR XIII/58/19
RADY GMINY TURAWA

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendium Wójta Gminy Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy 
oraz tryb postępowania w  tych sprawach w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i  Młodzieży pobierających naukę na terenie  Gminy Turawa pod nazwą: "Stypendium Wójta Gminy 
Turawa" w  formie regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

§ 3. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Turawa nr XII/53/19 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków przyznawania stypendium Wójta Gminy Turawa.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Robert Sobczyk
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Załącznik do uchwały Nr XIII/58/19

Rady Gminy Turawa

z dnia 31 października 2019 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY TURAWA

§  1. 1.  Regulamin określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy 
i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Turawa pod nazwą: 
"Stypendium Wójta Gminy Turawa".

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) Wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Turawa;

2) szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową na terenie Gminy Turawa;

3) uczniu - rozumie się przez to ucznia klas IV - VIII pobierającego naukę na terenie Gminy Turawa;

4) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora szkoły podstawowej na terenie Gminy Turawa;

5) stypendium - rozumie się przez to Stypendium Wójta Gminy Turawa;

6) konkursie lub olimpiadzie - rozumie się przez to konkurs lub olimpiadę organizowane na podstawie 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

§  2. 1. Stypendium może być przyznane uczniom, którzy spełniają co najmniej jedno z poniższych 
kryteriów:

1)  uzyskali najwyższy wynik na egzaminie klas VIII;

2) uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co 
najmniej:

a) 5,50 - w przypadku uczniów klas IV - VI szkół podstawowych,

b) 5,30 - w przypadku uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych,

3) są laureatami lub finalistami olimpiad/konkursów przedmiotowych z dowolnego przedmiotu 
wynikającego z podstawy programowej danego etapu nauczania, zwycięzcami zawodów/olimpiad 
sportowych lub laureatami konkursów artystycznych - na szczeblu:

a) powiatowym - I miejsce indywidualnie,

b) wojewódzkim - I-III miejsce indywidualnie,

c) ogólnopolskim - I-X miejsce indywidualnie,

d) międzynarodowym.

§  3. 1. Jednorazowe stypendium przyznaje się w kwocie 500,00 złotych. 

2. W przypadku zbiegu uprawnień do uzyskania stypendiów określonych w niniejszej uchwale uczniowi 
przysługuje stypendium w wysokości maksymalnie dwukrotności kwoty wskazanej w ust. 1.

§  4. 1.  Stypendium przyznaje Wójt Gminy Turawa za okres jednego roku szkolnego w ramach środków 
zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

2. Stypendium Wójta wypłaca się jednorazowo na konto bankowe wskazane we wniosku.

§ 5. 1.  Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

1) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia;

2) dyrektor szkoły.
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2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych 
w niniejszym regulaminie poświadczone za zgodność z oryginałem.

3. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Gminy Turawa do dnia 10 lipca danego roku.

4. Wniosek o przyznanie stypendium zawiera w szczególności:

1) nazwę, adres i telefon wnioskodawcy;

2) imię, nazwisko i adres ucznia;

3) klasę, którą uczeń ukończył,

4) informacje o spełnianiu przez kandydata do stypendium co najmniej jednego z kryteriów 
uzasadniających przyznanie stypendium, o którym mowa w § 2;

5) uzasadnienie.

§ 6. 1. Wójt Gminy Turawa powołuje Komisję Stypendialną oraz określa zasady i tryb jej działania. 

2. Stypendium udziela Wójt Gminy Turawa po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną.

§ 7. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Turawa oraz na stronie internetowej szkoły.
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