
UCHWAŁA NR XLIII/726/2013
RADY GMINY CHEŁMIEC

z dnia 16 kwietnia 2014 r.

w sprawie: przyjęcia Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Chełmiec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 ze zm.), oraz art. 90t ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniach aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r., nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Gminy Chełmiec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się Regulaminu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy 
Chełmiec, w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Traci moc: uchwała Nr LIV/493/2006 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie 
zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów z terenu Gminy Chełmiec - 
wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży" oraz uchwała nr XLII/528/2009 Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania 
stypendiów naukowych dla uczniów z terenu Gminy Chełmiec - wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży". 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Bieniek
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/726/2013 

Rady Gminy Chełmiec 

z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

Regulamin wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec. 
 Zasady ogólne 

 §1 

1.  Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (zwanymi dalej uczniami) realizowane jest poprzez 
udzielanie stypendiów lub nagród Wójta Gminy Chełmiec. 

2.  Stypendia i nagrody udzielane są ze środków budżetu Gminy Chełmiec, których wysokość ustalana jest 
corocznie uchwałą budżetową Rady Gminy Chełmiec. 

3.  O stypendia i nagrody ubiegać się mogą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na 
terenie Gminy Chełmiec oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum niezależnie od miejsca zamieszkania 
jeżeli uczęszczają do szkoły na terenie Gminy Chełmiec. 

§ 2. 

1. Udzielanie stypendiów i nagród ma na celu: 

- wzrost liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych, 

- zwiększenie liczby uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych, 

- wzrost aktywności i motywacji edukacyjnej dzieci i młodzieży, 

- pomoc uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce,

2.  Przyznanie stypendium lub nagrody Wójta Gminy nie jest zależne od warunków materialnych kandydata 
oraz otrzymania innych nagród i wyróżnień.

§ 3. 

1. Stypendia i nagrody przyznaje Wójt Gminy na wniosek Komisji Stypendialnej. 

2.  Stypendia i nagrody przyznawane są  jednorazowo.

Komisja Stypendialna

§ 4. 

1. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, 
Turystyki i Opieki Społecznej Rady Gminy Chełmiec oraz Dyrektor ZOEAS Chełmiec. 

2.  Komisję powołuje się na okres kadencji Rady Gminy Chełmiec. 

3.  Komisja rozpatruje wnioski o udzielenie stypendium i nagród oraz wnioskuje do Wójta Gminy o przyznanie 
stypendiów i nagród.

§ 5. 

1. Komisja wyłania ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza. 

2.  O udzieleniu bądź odmowie udzieleniu stypendium lub nagrody komisja podejmuje decyzje w głosowaniu 
jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. W przypadku równej 
ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
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§ 6. 

Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokół, który 
podpisuje Przewodniczący i Sekretarz. 

Zasady udzielania stypendiów

§ 7. 

O Stypendium Wójta Gminy Chełmiec może ubiegać się uczeń, który w trakcie kształcenia osiąga wysokie 
wyniki w nauce a w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego poprzedzającego przyznanie stypendium 
osiągnął średnią ocenę ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych co najmniej: 

a) w szkole podstawowej – 5,40; 

b) w gimnazjum – 5,20; 

c) w szkole ponadgimnazjalnej – 4,80.

§ 8. 

1. Wysokość stypendiów uzależnione będzie od kwoty przyznanej na dany rok budżetowy i ilości złożonych 
wniosków. 

2. Na podstawie złożonych wniosków Komisja ustali kwotę bazową stypendium i określi wysokość stypendium 
do wypłaty w podziale na: 

- uczniowie szkół podstawowych - 80% kwoty bazowej, 

- uczniowie gimnazjum - 100% kwoty bazowej, 

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - 120 % kwoty bazowej.

4. O stypendium ubiegać się mogą uczniowie uczęszczający do szkół podstawowych (klasy IV - VI) 
i gimnazjalnych (klasy I-III) oraz do szkół ponadgimnazjalnych, przy równoczesnym spełnieniu warunku 
określonego w § 1 ust. 3.

§ 9. 

1. Ustala się górną granicę wysokości stypendium do kwoty 380 zł na rok kalendarzowy. 

2. Wnioski według ustalonego wzoru (jak załącznik nr 1) należy składać w terminie do 15 lipca roku 
szkolnego w którym uczeń osiągnął wysokie wyniki w nauce za pośrednictwem Dyrektora szkoły lub bezpośrednio 
na dziennik podawczy Urzędy Gminy Chełmiec. 

3.  Wypłata stypendium nastąpi do dnia 30 września każdego roku.

Zasady udzielania nagród

§ 10. 

O Nagrodę Wójta Gminy Chełmiec może ubiegać się uczeń, który: 

a) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy – zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów 
przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim, 

b) wyróżnił się poprzez zajęcie I–III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim lub 
I – VI na szczeblu ogólnopolskim, organizowanych w ramach wojewódzkiego i ogólnopolskiego systemu 
współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub organizowanych przez polskie związki sportowe. 

§ 11. 

1. Wysokość nagród uzależnione będzie od kwoty przyznanych środków budżetowych na dany rok budżetowy 
oraz ilości złożonych wniosków. Nagrody udzielone mogą być w różnej wysokości biorąc pod uwagę osiągnięcia 
ucznia. 
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2.  Na podstawie złożonych wniosków Komisja ustali wysokość nagrody do wypłaty. 

3. O nagrodę ubiegać się mogą uczniowie uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych, przy 
równoczesnym spełnieniu warunku określonego w § 1 ust. 3.

§ 12. 

1. Ustala się górną granicę wysokości nagrody do kwoty 400 zł na rok kalendarzowy. 

2. Wnioski według ustalonego wzoru (jak załącznik nr 2) składa Dyrektor szkoły w terminie do 31 maja roku 
szkolnego w którym uczeń osiągnął wysokie wyniki w nauce. 

3.  Wypłata stypendium nastąpi do dnia 31 lipca każdego roku. 

4.  W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie terminu 
o którym mowa w ust.2, jeżeli nie odbyło się jeszcze posiedzenie Komisji w celu rozdysponowania środków 
budżetowych,  np. w przypadku rozstrzygnięcia konkursów, olimpiad, zawodów po terminie składania wniosków.

§ 13. 

 Komisja ma prawo w uzasadnionych przypadkach wnioskować o przyznanie nagrody Wójta Gminy dla ucznia 
w innych przypadkach niż określone w § 10, np. finalistów i laureatów innych konkursów/zawodów sportowych na 
szczeblu co najmniej powiatowym. 

Zakończenie

§ 14. 

Wnioski składają w imieniu ucznia rodzice lub opiekunowie prawni w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Rodzinnego i Opiekuńczego. 
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec 

WNIOSEK DO WÓJTA GMINY CHEŁMIEC O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA 
WYNIKI W NAUCE ZA ROK SZKOLNY …............../................... 

Dane osoby składającej wniosek
NAZWISKO ucznia  

IMIĘ ucznia  

NR PESEL  

IMIĘ I NAZWISKO MATKI 
(opiekuna prawnego)

  

PESEL  

IMIĘ I NAZWISKO OJCA 
(opiekuna prawnego)

  

PESEL  

MIEJSCE ZAMIESZKANIA  

Nr konta bankowego wnioskodawcy  

Nazwa i adres szkoły  

 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 
926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb 
związanych ze stypendium za wyniki w nauce. 

 ............................................................................ 

 data oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 Poświadczenie wysokości średniej ocen 

Średnia ocen w roku szkolnym …......./..............: 

…...................................................
 .................................................................     pieczęć 

szkoły i podpis dyrektora szkoły

 Wniosek Komisji 

Udziela / Odmawia 

Wysokość stypendium: …................ zł ................................................................                                                                                       
data i podpis

 Wysokość stypendium 

Kwota:  …..................... zł 

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam 

...........................................................................                                                                                                                                  
data i podpis
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec. 

WNIOSEK 
o przyznanie nagrody Wójta Gminy Chełmiec dla ucznia Szkoły Podstawowej / 

Gimnazjum za rok szkolny …........../..............

1. Imię i nazwisko ucznia, data urodzenia, adres zamieszkania, telefon: 

……………………………………........................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
Nr rachunku bankowego:............................................................................................................ 

2. Nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza, klasa: 
………………………………………..........................................………………...............................……………
………...…….............................................................................................…………. 
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 
926 ze zm.). wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku dla potrzeb 
związanych z nagrodą Wójta Gminy Chełmiec.

..................................................................... 
data oraz podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

3. Uzasadnienie wniosku: 

1) Dziedzina osiągnięć ucznia: 

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

a) Średnia ocen: …...............................................................................……………………… 

b) Ocena z zachowania: ……....…..........................................................................................

2) Informacja na temat udziału w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych: 

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

4. Opinia wychowawcy klasy / nauczyciela na temat postawy ucznia, jego osiągnięć, 
dotychczasowych efektów 

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

5. Załączniki dokumentujące osiągnięcia kandydata na stypendystę: 

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

…………….................……………………. 
(data i podpis dyrektora szkoły)

Komisja Udziela / Odmawia przyznania nagrody. 

Wysokość nagrody: …................ zł ................................................................                                                                                       
data i podpis

  

Kwota nagrody:  …..................... zł 

Zatwierdzam / Nie zatwierdzam 

...........................................................................                                                                                                                                  
data i podpis
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Przewodniczący Rady Gminy

Jan Bieniek
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