UCHWAŁA NR XXXVII/356/2013
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624,
Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.
1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532,
Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.
1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618;
z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44,
poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr
139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979; z 2013 r. poz. 827) Rada Miasta
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla
uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański.
§ 2. 1. Pomoc materialna, o której mowa w § 1 może być przyznana w formie:
1) stypendium za wyniki w nauce,
2) stypendium za osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który
w wyniku klasyfikacji semestralnej poprzedzającej okres przyznania stypendium spełnia następujące kryteria:
1) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
2) uzyskał następującą średnią ocen:
a) w gimnazjum co najmniej 5,4;
b) w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,0;
3) wyróżnia się działalnością społecznie użyteczną na rzecz szkoły, wolontariatem lub posiada inne osiągnięcia
w konkursach przedmiotowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym lub
międzynarodowym.
3. Stypendium za osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej, który:
1) w wyniku klasyfikacji semestralnej poprzedzającej okres przyznania stypendium, spełnia łącznie następujące
kryteria:
a) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
b) uzyskał średnią ocen co najmniej 3,5 oraz
2) w ciągu ostatnich dwóch semestrów poprzedzających okres przyznania stypendium był medalistą (I, II III
miejsce) zawodów sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego we współzawodnictwie sportowym
organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy lub Polski Związek Sportowy lub międzynarodową
organizację sportową w danej dyscyplinie lub był zakwalifikowany co najmniej do kadry województwa
pomorskiego w danym roczniku.
4. W przypadku uczniów podejmujących naukę w pierwszym semestrze w szkołach ponadgimnazjalnych,
a ubiegających się o pomoc materialną, zastosowanie mają zapisy niniejszej uchwały jak dla uczniów gimnazjów.
§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest na wniosek:
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1) dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku,
2) rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
3) pełnoletniego ucznia.
2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, na
formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały w następujących terminach:
1) do 30 września danego roku szkolnego – w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium na I semestr,
2) do 31 stycznia danego roku szkolnego – w przypadku ubiegania się o przyznanie stypendium na II semestr.
3. Wnioski podlegają rejestracji w prowadzonym przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu rejestrze wniosków
o przyznanie stypendium.
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność
z oryginałem, potwierdzające miejsce stałego zamieszkania w Pruszczu Gdańskim oraz potwierdzające:
1) osiągnięcie w semestrze poprzedzającym okres, w którym przyznaje się stypendium wymaganych
w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały wyników w nauce oraz prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz
szkoły, wolontariatu lub posiadanie innych osiągnięć w konkursach przedmiotowych na szczeblu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, lub
2) osiągnięcie w ciągu ostatnich dwóch semestrów poprzedzających okres przyznania stypendium wymaganych
w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały wyników w sporcie (np. dyplomy, zaświadczenia).
5. Wnioski opiniuje Komisja, powołana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, sporządzając ze swojego
posiedzenia protokół.
6. W skład Komisji wchodzą:
1) Zastępca Burmistrza do Spraw Społecznych – jako jej przewodniczący,
2) Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu,
3) dwaj przedstawiciele Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
4) przedstawiciel Referatu Oświaty, Kultury i Sportu.
7. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący nie później niż w ciągu 15 dni po upływie terminu
składania wniosków o przyznanie stypendium.
8. Jeżeli sytuacja tego wymaga przewodniczący Komisji uprawniony jest do zwołania posiedzenia w innym
terminie.
9. Stypendia przyznaje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w drodze zarządzenia, na okres jednego semestru:
1) wrzesień - styczeń,
2) luty - czerwiec.
10. Stypendia wypłacane są miesięcznie do 20 – tego dnia każdego miesiąca, na wskazane we wniosku konto
bankowe.
11. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego może w szczególnie uzasadnionych przypadkach w porozumieniu
z Komisją przyznać stypendium z pominięciem procedur określonych w niniejszej uchwale.
12. Lista uczniów, którym zostało przyznane stypendium zamieszczana będzie na stronie internetowej Miasta
Pruszcz Gdański.
13. Stypendium podlega cofnięciu w przypadku:
1) zastosowania wobec ucznia kary w postaci skreślenia z listy uczniów,
2) zmiany miejsca zamieszkania poza teren Miasta Pruszcz Gdański.
14. W przypadkach określonych w ust. 13, niezwłoczne wstrzymuje się wypłatę stypendium.
15. Wysokość miesięcznej kwoty stypendium wynosi:
1) 150 zł dla uczniów gimnazjów,

Id: 099A0D9E-9358-44EB-B738-1F4C4BBF2D4E. Podpisany

Strona 2

2) 200 zł dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXV/327/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 września 2013 r.
w sprawie utworzenia Funduszu Burmistrza w ramach lokalnego programu wspierania edukacji w formie
stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta
Pruszcz Gdański oraz nagród indywidualnych Burmistrza za wyniki w nauce dla uczniów szkół z terenu Pruszcza
Gdańskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Stefan Skonieczny
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Załącznik
do uchwały Nr ……………/2013
Rady Miasta Pruszcza Gdański
z dnia …………………… 2013 r.
Wnioskodawca

Data .............................................

.................................................
.................................................
(adres i nr telefonu)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE / OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE*
1.

Imię i nazwisko ucznia..................................................................................... (Pesel....................................)

2.

Imię i nazwisko rodzica..................................................................................... (Pesel...................................)

3.

Data i miejsce urodzenia ucznia …..................................................................................................................

4.

Adres zamieszkania ucznia .............................................................................................................................

5.

Adres zameldowania ucznia …………………………………………………………………………………

6.

Adres e-mail ucznia ………………………………………………………………………………………….

7.

Nazwa i adres szkoły ........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

8.

Rok dokonania osiągnięć…………………………… Semestr…………………… Klasa ……………….

9.

Średnia ocen ..........................

10. Ocena z zachowania ............................................
11. Informacja o dodatkowych osiągnięciach ucznia:
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
12. Nr konta i właściciel konta bankowego ………………………………………………………......................

....................................................................
(podpis i pieczęć imienna dyrektora szkoły,)

Oświadczam, Ŝe przedstawione wyŜej dane są zgodne ze stanem faktycznym.
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z przyznawaniem
oraz wypłatą stypendium.

……………………..........................................
(podpis ucznia / rodzica / opiekuna prawnego*)

* niepotrzebne skreślić
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty w przypadku przyjęcia programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa
szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla
uzdolnionychuczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniającw szczególności przedsięwzięcia
sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz
potrzeby edukacyjnena danym obszarze.
Projekt niniejszej uchwały stanowi element Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych
Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański, a rozwiązania w niej zawarte mają na celu podniesienie jakości
kształcenia i jeszcze większe zmotywowanieuczniów do lepszej nauki i osiągania wysokich wyników w sporcie.
Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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