UCHWAŁA NR 122/VIII/19
RADY MIASTA ŻORY
z dnia 13 czerwca 2019 r.
w sprawie ustanowienia i przyjęcia zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Żory dla uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1457 z późn. zm.), art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 poz. 2203) oraz Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, przyjętego uchwałą nr 256/XX/16 Rady Miasta Żory z dnia 23 czerwca
2016 r., po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego
RADA MIASTA
uchwala:
§ 1. Przyjąć zasady przyznawania i wypłacania stypendiów, określone w Regulaminie, stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustalić wzór wniosku o przyznanie stypendium, określony w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr 276/XXI/16 Rady Miasta Żory z dnia 25 sierpnia 2016 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Piotr Kosztyła
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 122/VIII/19
Rady Miasta Żory
z dnia 13 czerwca 2019 r.
REGULAMIN
przyznawania i wypłacania stypendiów Prezydenta Miasta Żory dla uczniów
1. Stypendium mogą uzyskać dzieci i młodzież, pobierająca naukę na terenie Miasta Żory w klasach IVVIII szkół podstawowych, oddziałach gimnazjalnych i gimnazjach do czasu ich wygaśnięcia oraz szkołach
ponadpodstawowych.
2. Nadrzędnym celem przyznawanych stypendiów jest eliminowanie barier edukacyjnych
i zaspokojenie potrzeb edukacyjnych uzdolnionych dzieci i młodzieży. Udzielane wsparcie finansowe ma
działać stymulująco na rozwój edukacyjny ww. uczniów i pomagać im w rozwoju ich talentów
i zdolności.
3. Warunkiem ubiegania się o stypendium przez uczniów jest spełnienie łącznie na koniec roku szkolnego,
w którym składany jest wniosek, niżej wymienionych kryteriów:
a) dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz oddziałów gimnazjalnych i gimnazjów:
- uzyskanie średniej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
wynoszącej co najmniej 5,2;
- posiadanie tytułu laureata, finalisty przedmiotowych olimpiad, olimpiad interdyscyplinarnych,
umieszczonych na liście Ministra Edukacji Narodowej lub
- posiadanie tytułu laureata, finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez
Śląskiego Kuratora Oświaty;
b) dla uczniów szkół ponadpodstawowych:
- uzyskanie średniej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
wynoszącej co najmniej: 5,0 dla uczniów liceów ogólnokształcących i 4,75 dla uczniów techników oraz
branżowych szkół I i II stopnia;
- posiadanie tytułu laureata, finalisty, uczestnika przedmiotowych olimpiad międzynarodowych lub
- posiadanie tytułu laureata, finalisty przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących
i zawodowych/branżowych, umieszczonych na liście Ministra Edukacji Narodowej lub
- posiadanie statusu uczestnika etapu ogólnopolskiego przedmiotowych olimpiad dla szkół
ogólnokształcących i zawodowych/branżowych, umieszczonych na liście Ministra Edukacji Narodowej.
4. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
a) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną,
b) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
c) pełnoletni uczeń.
5. Wniosek o przyznanie stypendium, wraz z wymaganymi załącznikami tj. kopiami dokumentów
potwierdzającymi spełnienie kryteriów, wymienionych w ust. 3 niniejszego regulaminu, powinien być złożony
w Urzędzie Miasta Żory w terminie do 31 sierpnia za bieżący rok szkolny.
6. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.
7. W celu oceny poprawności formalnej, zasadności złożonych wniosków oraz ich zaopiniowania
Prezydent Miasta powołuje Komisję Stypendialną, w skład której wchodzą:
a) pracownik wydziału ds. oświaty i wychowania Urzędu Miasta Żory,
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b) przedstawiciel komisji Rady Miasta Żory ds. edukacji,
c) przedstawiciel dyrektorów żorskich placówek oświatowych,
d) przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta.
Przewodniczącego Komisji wyznaczają spośród siebie jej członkowie. Z posiedzenia Komisji sporządza się
protokół z listą imienną stypendystów.
8. Wysokość stypendium wynosi:
- dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych: 1 000,00 zł,
- dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych i gimnazjów do czasu ich
wygaśnięcia: 1 500,00 zł,
- dla uczniów szkół ponadpodstawowych: 2 000,00 zł.
9. Komisja Stypendialna przedstawia Prezydentowi Miasta propozycję podziału środków przeznaczonych
na wypłatę stypendium, biorąc pod uwagę ilość wniosków zaakceptowanych pod względem formalnym.
10. Wypłata stypendium następuje do końca roku budżetowego, w którym przyznano stypendium,
w postaci jednej transzy na konto bankowe wskazane we wniosku przez wnioskodawcę.
11. Przyznanie stypendium bądź odmowa przyznania następuje w formie decyzji administracyjnej.
12. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 122/VIII/19
Rady Miasta Żory
z dnia 13 czerwca 2019 r.
WNIOSEK
o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Żory
Zgłaszam wniosek o przyznanie stypendium dla:
Imię i nazwisko ucznia........................................................................................................................
Imię i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów.................................................................................
PESEL. ................................................................................................................................................
Adres zamieszkania.............................................................................................................................
Telefon kontaktowy.............................................................................................................................
Nazwa szkoły, klasa ukończona..........................................................................................................
Średnia ocen........................................................................................................................................
Spełnienie kryteriów w odniesieniu do pkt. 3 Regulaminu:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Numer konta bankowego, nazwa banku
....................................................................................................................................................................
Dane właściciela konta bankowego
....................................................................................................................................................................
Żory,........................

.....................................
/podpis wnioskodawcy/

Uwaga:
1. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie
kryteriów opisanych w pkt. 3 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów Prezydenta Miasta Żory dla
uczniów.
2. Wnioski bez dokumentacji nie będą rozpatrywane.
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