
UCHWAŁA NR XLIII/393/2017
RADY GMINY CZARNA

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 poz.446 /  -  Rada Gminy w Czarnej  uchwala  co następuje:

§ .  1. Ustala  się zasady i tryb przyznawania  stypendiów dla uczniów szkół podstawowych z klas IV – VIII) i  
uczniów oddziałów gimnazjalnych (do 31.08.2019 r), dla których organem prowadzącym jest gmina Czarna.

§ .  2. Ilość  środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalona będzie corocznie w budżecie 
gminy.

§ .  3.Wysokość stypendium, określa Wójt Gminy Czarna w ramach przyznanych środków w budżecie gminy.  

§ .  4.

1. Stypendium może otrzymać uczeń:

- osiągający wysokie wyniki w nauce,

- będący uczestnikiem finału konkursu interdyscyplinarnego lub przedmiotowego, organizowanego przez 
Kuratorium Oświaty,

- posiadający potwierdzone osiągnięcia ( I, II lub III miejsce na szczeblu krajowym lub zagranicznym) 
w dziedzinie nauki, kultury, sztuki  i  sportu,

2. Za osiągnięcie wysokich wyników w nauce uznaje się uzyskanie: w szkole podstawowej (kl. IV – VIII) 
i oddziałach gimnazjalnych,  najwyższej oceny z zachowania i najwyższej  średniej ocen na świadectwie za ostatni 
rok szkolny, z tym że Rady Pedagogiczne szkół liczących odpowiednio:

- do 50 uczniów (począwszy od klasy IV) wnioskują o stypendium do Wójta Gminy Czarna  dla 1 ucznia,

- od 51 – 100 uczniów – wnioskują o stypendia dla 2 uczniów,

- od 101 – 150 uczniów – wnioskują o stypendia dla 3 uczniów,

- 151 i więcej uczniów – Rady Pedagogiczne wnioskują o stypendia dla 4 uczniów.

§ .  5.

1. Stypendia mogą być przyznawane:

1) jednorazowo,

2) na semestr,

3) na rok szkolny, nie dłużej jednak niż na 10 miesięcy.

2. Szczegółowe warunki, cel, zakres oraz wysokość świadczeń ustala umowa zawierana z  prawnymi 
przedstawicielami ucznia. W umowie powinny być również ustalone warunki cofnięcia i zwrotu przyznanych 
świadczeń.

§ .  6.

1. Koszty wypłaconych świadczeń kształcenia podlegają zwrotowi, a niewypłacone wstrzymaniu                         
w przypadku przeniesienia się ucznia do szkoły, dla której Gmina Czarna nie jest organem prowadzącym,

2. Przyznane stypendium nie podlega zwrotowi przez ucznia lub jego prawnego przedstawiciela w przypadku:

a) niewykonania warunków określonych w umowie, o której mowa w § 5, ust.2   z przyczyn zdrowotnych,

b) niewykonania z innych ważnych przyczyn warunków określonych w umowie, o której mowa   w § 5, ust.2, za 
zgodą Wójta Gminy Czarna.

§ .  7.
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1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą występować:

1) dyrektor szkoły,

2) rada pedagogiczna,

3) dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Czarnej,

2. Do każdego wniosku załącza się dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia                i kryteria 
określone w uchwale, a w szczególności:

1) dane osobowe kandydata do stypendium i jego adres,

2) uzasadnienie wniosku.

§ .  8.

1. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Czarna, po pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję do spraw 
stypendialnych.

2. Komisję do spraw stypendialnych powołuje Wójt Gminy Czarna w następującym składzie:

a) Przewodniczący Komisji, Oświaty, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Gminy Czarna,

b) Sekretarz Gminy  Czarna,

c) Dyrektor  GZEAS w Czarnej,

3. Posiedzenia Komisji do spraw stypendialnych, zwołuje Wójt Gminy Czarna.

4. Wnioski należy składać w  Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Czarnej,                      
ul. Dworcowa 6.

§ .  9.    Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarna.

§ 10. Traci moc Uchwała  NR LV/521/2006  RADY GMINY w Czarnej z dnia 28.09.2006 r.

§ .  11.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w  
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Feret-Kłys
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