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Poz. 3453
UCHWAŁA NR XVII/175/2016
RADY MIEJSKIEJ W SIEWIERZU
z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla najzdolniejszych
uczniów i studentów mieszkańców Gminy Siewierz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 90 t pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji
społecznych
Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:
§ 1. Ustanawia się „Regulamin zasad udzielania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla
najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców Gminy Siewierz”, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLV/340/10 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie
ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz dla najzdolniejszych uczniów i studentów
mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz oraz określenia zasad ich przyznawania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu

mgr Barbara Bochenek
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/175/2016
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 20 czerwca 2016 r.
Regulamin zasad udzielania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz
dla najzdolniejszych uczniów i studentów mieszkańców Gminy Siewierz
§ 1. Regulamin określa warunki udzielania stypendium dla najzdolniejszych uczniów i studentów,
będących mieszkańcami Gminy Siewierz oraz tryb postępowania w tym zakresie.
§ 2. 1. Celem stypendium jest wspieranie edukacji uczniów i studentów będących mieszkańcami Gminy
Siewierz, osiągających wysokie wyniki w nauce.
2. Przyznanie stypendium powinno pobudzać twórcze myślenie, mobilizować do dalszej pracy nad sobą,
sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, wspomagać zdolności stosowania zdobytej wiedzy
w praktycznym działaniu.
3. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych
uczniów i studentów – mieszkańców Gminy Siewierz.
4. Stypendium mogą otrzymać:
1) uczniowie publicznych i niepublicznych szkół: podstawowych – począwszy od IV klasy, uczniowie
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół artystycznych, będący mieszkańcami Gminy Siewierz,
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki;
2) studenci, którzy w roku przyznania stypendium nie ukończyli 25 roku życia, będący mieszkańcami Gminy
Siewierz, za szczególne osiągnięcia edukacyjne i/lub w dziedzinie nauki.
5. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych gminy.
6. Wysokość środków finansowych na wypłatę stypendiów określa corocznie Rada Miejska w uchwale
budżetowej.
§ 3. 1. Stypendium może być przyznane uczniowi lub studentowi, który spełnia co najmniej jedno
z poniższych kryteriów:
1) jest laureatem olimpiady i/lub konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty na
szczeblu co najmniej wojewódzkim;
2) uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej: 5,5 – uczniowie) i reprezentuje
szkołę/uczelnię lub gminę w konkursach, przeglądach, wystawach na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
3) uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej: 4,8 - studenci) i legitymuje się znaczącymi
osiągnięciami w dziedzinie nauki (dorobek naukowy, staże, nagrody, i in.).
§ 4. 1. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:
1) dyrektorzy szkół, po zaopiniowaniu przez rady pedagogiczne;
2) rodzic, opiekun prawny, przedstawiciel ustawowy;
3) zainteresowani studenci i pełnoletni uczniowie.
2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1) uwierzytelnione kopie świadectw szkolnych z ubiegłego roku szkolnego;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły/osoby reprezentującej uczelnię o średniej ocen za rok szkolny/akademicki
poprzedzający złożenie wniosku (dotyczy uczniów i studentów ubiegających się o stypendium zgodnie
z § 2 ust. 4);
3) uwierzytelnione kopie dyplomów i/lub zaświadczenia potwierdzające osiągnięcia, naukowe kandydata do
stypendium;
4) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów stypendialnych.
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3. Wnioski składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Siewierz w terminie od 15 lipca do
15 sierpnia każdego roku kalendarzowego.
4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 5. 1. Stypendium przyznaje się za poprzedni rok szkolny/akademicki w formie jednorazowej wypłaty.
§ 6. 1. Kandydat ma
szkolnego/akademickiego.
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2. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata.
§ 7. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie zatwierdzenia listy
stypendystów oraz określenia wysokości stypendium, biorąc pod uwagę liczbę uczniów spełniających warunki
do uzyskania stypendium oraz wielkość przeznaczonych na ten cel środków finansowych.
§ 8. 1. W przypadku niezakwalifikowania się na listę stypendystów, kandydatowi ubiegającemu się
o przyznanie stypendium, w przypadku osoby niepełnoletniej - działającemu przez przedstawiciela ustawowego
bądź opiekuna prawnego, przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie jego kandydatury ze
wskazaniem argumentów.
2. Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz po ponownym rozpoznaniu jest ostatecznie i nie
przysługuje od niego odwołanie.

