
UCHWAŁA NR VIII/61/2019
RADY GMINY CHYBIE

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ), art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z późn. zm.) po przyjęciu Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie Chybie,  na wniosek Wójta Gminy Chybie

RADA GMINY CHYBIE

uchwala:

§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół  podstawowych  
pobierającym  naukę na terenie gminy Chybie, bez względu na ich miejsce zamieszkania, określające szczegółowe 
warunki udzielania pomocy, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania.

2. Zasady udzielania stypendiów określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIV/313/2014 Rady Gminy Chybie z dnia 17 czerwca 2014 r.  w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 
24 czerwca 2014r.  poz. 3462 z późn. zm.).

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Gmuzdek
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Załącznik do uchwały Nr VIII/61/2019

Rady Gminy Chybie

z dnia 25 czerwca 2019 r.

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE

§ 1. Stypendia mogą być udzielane uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniom klas 
dotychczasowego gimnazjum, pobierającym naukę na terenie Gminy Chybie, a także absolwentom tych szkół 
w roku kalendarzowym, w którym ukończyli szkołę.

§ 2.  Stypendia za wyniki w nauce mogą być udzielane uczniom, którzy w danym roku szkolnym spełniają 
jeden z następujących warunków:

1) są laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej  wojewódzkim,

2) są finalistami konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,

3) są laureatami turnieju wiedzy pożarniczej i konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego 
na szczeblu wojewódzkim,

4) uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego:

a) uczeń szkoły podstawowej klas IV-VI - 5,5 i wyższą,

b) uczeń szkoły podstawowej klas VII-VIII oraz uczeń klasy gimnazjum - 5,4 i  wyższą .

§ 3. Uczniowi może być udzielone w danym roku jedno stypendium niezależnie od ilości i doniosłości 
osiągnięć.

§ 4. Stypendium w kwocie 300,00 zł wypłacane jest jednorazowo rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia, 
w kasie Urzędu Gminy w Chybiu lub przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

§ 5. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic lub opiekun prawny ucznia. Dyrektorzy szkół są 
zobowiązani powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych o możliwości uzyskania stypendium przez ucznia.

§ 6.  Stypendium przyznawane jest jeden raz w roku, po zakończeniu roku szkolnego. 

§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Urzędu Gminy w Chybiu w terminie do 31 lipca, 
a wypłata stypendium nastąpi w terminie do dnia 30 września każdego roku.

§ 8. Do wniosku wnioskodawca dołącza poświadczone za zgodność z oryginałem kopie:

1) świadectwa szkolnego,

2) dokumentów potwierdzających osiągnięcia.

§ 9.  Wójt Gminy Chybie przyznaje stypendia w formie decyzji administracyjnych. 

§ 10.  Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie 
internetowej Gminy Chybie.

§ 11.  Wójt Gminy Chybie informuje osoby zainteresowane o terminie sesji Rady Gminy, podczas której 
nastąpi uroczyste wręczenie dyplomów potwierdzających uzyskanie stypendium.
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