
Projekt 
 
z dnia .......... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY PAWŁOWICE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania stypendium Motywacja 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz Uchwały Nr ...........Rady Gminy Pawłowice  z dnia 
....................w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży 
dla programu stypendialnego Motywacja, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Działalności 
Społecznej i Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. 1.   Stypendium jest przyznawane uczniowi lub absolwentowi, szkoły mającej siedzibę na terenie gminy 
Pawłowice. 
§ 2. 1.  Stypendysta może otrzymać pomoc finansową przez cały okres trwania nauki, jeżeli będzie spełniał wymogi 
niniejszego regulaminu. 

2. Stypendium może otrzymać uczeń, który w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym okres składania 
wniosków, spełniał warunki określone w § 3 niniejszej uchwały. 

3. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy w wysokości 300 złotych miesięcznie. 

§ 3.  Warunkiem ubiegania się o stypendium jest: 

1) średnia ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,10 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, warunek 
nie dotyczy uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz: 

2) spełnienie jednego z poniższych warunków: 

a) udokumentowane osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, które zwalniają z obowiązku przystąpienia 
do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego. Wykaz wyżej 
wymienionych konkursów i olimpiad jest ogłaszany przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
w Warszawie; 

b) udokumentowane wysokie osiągnięcia artystyczne (I,II,III miejsce) w konkursach, przeglądach i festiwalach 
organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej lub pod jego patronatem na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim; 

c) udokumentowane najwyższe osiągnięcie w konkursach Fox - laureat, Kangur - laureat (jeżeli nie jest 
przyznany to wynik bardzo dobry), Lwiątko - hiperon i konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty - 
laureat. 

§ 4. 1. Stypendium przyznaje się na wniosek ucznia. W przypadku braku pełnoletności ucznia wniosek składa 
rodzic lub opiekun prawny ucznia.  

2. Wniosek oraz niezbędne dokumenty składa się w terminie do 30 września - każdego roku w siedzibie 
Urzędu Gminy Pawłowice. 

§ 5.  Wnioski w sprawie Programu pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja, które złożone zostały od dnia 
23.07.2020 r. do 30.09.2020 r.  zostaną rozpatrzone na podstawie niniejszej uchwały.  

§ 6.  Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Pawłowice. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 
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§ 8. Traci moc Uchwała Nr XX/205/2020 Rady Gminy Pawłowice z dnia 15 września 2020 r. w sprawie 
Programu pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja.  

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

Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja jest realizowany przez Gminę Pawłowice od
2008 r. (ogółem z tego programu zostało wypłaconych 114 stypendiów). Program stypendialne jest
realizowany na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1327)

Nadzór prawny Wojewody Śląskiego wniósł do sądu skargę na uchwałę Rady Gminy Pawłowice
dotyczącą stypendium Motywacja. Rada Gminy Pawłowice 15 września 2020 r. przychylając się do uwag
nadzoru prawnego uwzględniła wszystkie zastrzeżenia Wojewody. Zachodzi jednak konieczność
ponownego podjęcia uchwały w sprawie warunków przyznawania stypendium Motywacja. W nowym
projekcie uchwały zostały usunięte zapisy określające celowość podjęcia uchwały oraz zapisy, które
określały obowiązki należące do kompetencji organu wykonawczego. W projekcie uchwały programu
stypendialnego Motywacja doprecyzowano najwyższe osiągnięcia w konkursach.

Id: F12DD32B-03EF-489C-8F0A-1F743A80AF1F. Projekt Strona 1




