Uchwała Nr XVI/131/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 20 maja 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom, form i zakresu tej pomocy oraz
trybu postępowania w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu
Gminy Purda”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.
446 ze zm.), art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 176), art. 90 t ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.) oraz § 2 uchwały nr
XVI/130/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych
Uczniów z terenu Gminy Purda”, uchwala się, co następuje:
§ 1. W ramach "Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Purda",
przyznawane jest Stypendium Wójta Gminy Purda, zwane dalej „stypendium”.
§ 2. Stypendium jest formą pomocy skierowaną do szczególnie uzdolnionej młodzieży szkolnej, która odnosi
udokumentowane sukcesy w różnych dziedzinach wiedzy, sztuki lub sportu.
§ 3. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów:
1) stypendium naukowe,
2) stypendium artystyczne,
3) stypendium sportowe.
§ 4. O stypendium, o którym mowa w § 3 mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI i uczniowie klas
I-III gimnazjum, zlokalizowanych na terenie Gminy Purda.
§ 5. 1. W danym roku budżetowym przyznaje się maksymalnie łącznie 30 stypendiów (naukowych, artystycznych
i sportowych).
2. O przyznaniu stypendium decydują najlepsze wyniki osiągnięte spośród zgłoszonych uczniów.
3. W przypadku osiągnięcia takich samych wyników, a po przekroczeniu progu określonego w ust. 1, Wójt Gminy
przekazuje kolejne środki z rezerwy budżetowej.
§ 6. Ustala się następujące formy stypendiów dla uczniów:
1) stypendium za wybitne wyniki w nauce uzyskane na koniec roku szkolnego:
a) potwierdzone wysoką średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z tym że:
- co najmniej 5,30 - w szkole podstawowej;
- co najmniej 5,00 - w gimnazjum;
b) potwierdzone osiągnięciami w olimpiadach przedmiotowych i konkursach:
- na szczeblu wojewódzkim – za uzyskanie statusu laureata;
- na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, poprzedzone awansem z niższego szczebla – za uczestnictwo.
2) stypendium artystyczne - dla uczestników festiwali artystycznych (muzycznych, tanecznych, wokalnych itp.),
którzy zajęli co najmniej 3 miejsce na szczeblu nie niższym niż wojewódzki;
3) stypendium za osiągnięcia w zawodach sportowych:

a) na szczeblu wojewódzkim – za zajęcie co najmniej 3 miejsca;
b) na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym, poprzedzone awansem ze szczebla niższego – za uczestnictwo.
§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, nauczyciel przedmiotu, trener, kierownik
artystyczny, prezes lub trener klubu sportowego, do którego należy uczeń, według wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszej uchwały.
2. W przypadku spełniania warunków kwalifikujących do uzyskania kilku form stypendium, przyznane zostanie tylko
stypendium z jednej kategorii, korzystniejszej dla ucznia.
3. Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Gminy w Purdzie w terminie do końca czerwca każdego roku
kalendarzowego.
4. Wnioskodawca we wniosku określa kategorię stypendium.
5. Do wniosku należy dołączyć opis dotychczasowych osiągnięć ucznia oraz kopie dyplomów, wyróżnień i opinii,
zdobytych przez ucznia jak również świadectw i kart ocen.
§ 8. 1. Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 przyznane zostaje na okres sześciu miesięcy do wysokości
określanej corocznie przez Wójta Gminy Purda.
2. Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 3 przyznane zostaje na okres sześciu miesięcy w wysokości:
1) 100,00 zł miesięcznie, za osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 6 pkt 3, lit. a,
2) 130,00 zł miesięcznie, za osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 6 pkt 3, lit. b.
3. Stypendium Wójta Gminy Purda może być wypłacane jednorazowo lub miesięcznie w terminie 30 dni od dnia
pozytywnego rozpatrzenia wniosku.
4. Wójt Gminy Purda może pozbawić stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 3 przed upływem terminu, na który
zostało przyznane w przypadku, gdy uczeń:
1) został czasowo zdyskwalifikowany,
2) został zawieszony w prawach zawodnika przez organ statutowy właściwego związku sportowego,
3) zaprzestał startów lub treningów,
4) swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie
przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Gminy lub klubu sportowego
§ 9. 1. Źródłem finansowania są środki własne Gminy.
2. Stypendia przyznawane są do wysokości środków finansowych określonych przez Radę Gminy Purda w uchwale
budżetowej na dany rok.
§ 10. Wójt Gminy Purda rozpatruje wnioski o stypendium w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Purda.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Purda

Jolanta Wilga

Załącznik do Uchwały nr XVI/131/2016
Rady Gminy Purda
z dnia 20 maja 2016 r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium w ramach „Lokalnego Programu Wspierania Szczególnie
Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Purda”.
1. Dane ucznia, któremu ma być przyznane stypendium:
...................................................................................................................................................
imię i nazwisko ucznia
...................................................................................................................................................
data urodzenia i PESEL
...................................................................................................................................................
imiona rodziców
2. Adres zamieszkania:
...................................................................................................................................................
miejscowość, ulica, nr domu
..................................................................................................................................................
kod pocztowy, poczta
3. Informacja o szkole, w której uczeń pobiera naukę:
..................................................................................................................................................
nazwa szkoły
...................................................................................................................................................
adres szkoły, nr telefonu
4. W roku szkolnym .............../…...…....... uczeń klasy ............................ .
5. Proszę o przyznanie stypendium: naukowego; artystycznego; sportowego* na okres
........................................................
(maksymalny okres wynosi 6 miesięcy)
* niepotrzebne skreślić
6. Opis uzyskanych osiągnięć i data osiągnięcia;
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
............................................................
Podpis nauczyciela lub opiekuna
potwierdzającego uzyskane osiągnięcia
7. Uzasadnienie wniosku:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
8. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty potwierdzające osiągnięcia:
1) ...............................................................................................................................................
2) ...............................................................................................................................................
3) ...............................................................................................................................................
.............................................................
data i podpis osoby odpowiedzialnej
za złożenie wniosku

