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

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

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie warunków udzielania stypendium dla uczniów pobierających naukę w szkołach zlokalizowanych 
na terenie gminy Pawłowice 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Pawłowice w sprawie 
przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży wprowadzonego 
Uchwałą Nr XXVII/295/2021 Rady Gminy Pawłowice z dnia 1 czerwca 2021 r., po pozytywnym 
zaopiniowaniu przez Komisję Działalności Społecznej, Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz 
Radę Oświatową 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. Warunki  udzielania stypendium  dla uczniów pobierających naukę w szkołach zlokalizowanych na terenie 
Gminy Pawłowice bez względu na miejsce zamieszkania. 

§ 2. Stypendium jest udzielane uczniowi, który w danym  roku szkolnym zdobył indywidualnie co najmniej jedno 
osiągnięcie takie jak: 

1) tytuł laureata lub finalisty konkursów, olimpiad i turniejów zwalniających z egzaminu ósmoklasisty, egzaminu 
maturalnego lub zawodowego albo zajął miejsca  I- III; 

2) tytuł laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty albo zajął miejsca I-III; 

3) uzyskał ze wszystkich części egzaminu ósmoklasisty średni wynik procentowy co najmniej 90% punktów; 

4) zajął I,II,III miejsce w konkursach, przeglądach i festiwalach organizowanych przez Centrum Edukacji 
Artystycznej lub pod jego patronatem na szczeblu co najmniej wojewódzkim; 

5) zajął I, II, III miejsce na szczeblu co najmniej wojewódzkim w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

§ 3. O stypendium może  wnioskować  pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun prawny ucznia. Dokumentami 
niezbędnymi do ubiegania się o stypendium są wniosek i dokumenty potwierdzające spełnienie  warunków, 
o których mowa w § 2; 

§ 4. 1. Dokumenty  należy składać w terminie do 31 lipca w Urzędzie Gminy Pawłowice w punkcie podawczym 
lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice;  

2. Wnioski rozpatrywane są do 14 sierpnia. 

§ 5. 1. Stypendium wypłacane jest w formie pieniężnej. 

2. Wysokość stypendium wynosi: 

1) za osiągnięcia, o których mowa w § 2 pkt. 1 i pkt 2: - I miejsce lub tytuł laureata - 2500,00 zł, II miejsce - 
2200,00 zł, III miejsce lub tytuł finalisty - 2000,00 zł; 

2) za osiągnięcia, o których mowa w § 2 pkt 3: - 2000,00 zł; 

3) za osiągnięcia, o których mowa w § 2 pkt 4 i pkt 5: - I miejsce - 2000,00 zł, II miejsce - 1500,00 zł, III miejsce 
1000,00 zł; 

§ 6. Stypendium wypłacane jest jednorazowo do 31 sierpnia w sposób wskazany przez wnioskodawcę, 
tj. przelewem na rachunek bankowy rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego lub w inny sposób. 
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

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

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVII/296/2021 Rady Gminy Pawłowice 
z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie warunków udzielania stypendium dla uczniów pobierających naukę w szkołach 
zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowice.
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Uzasadnienie 

Realizując zapisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 90t 
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Gmina Pawłowice Uchwałą Nr XXVII/295/2021 Rady Gminy Pawłowice z dnia 1 czerwca 
2021 r. utworzyła „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i młodzieży,. Zgodnie z zapisem 
art. 90t ust. 4 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania 
pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez 
względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz 
tryb postępowania w tych sprawach. Stypendium  ma na celu wspieranie uzdolnionych uczniów szkół 
podstawowych, szkół ponadpodstawowych mających osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i turniejach  
szczebla krajowego i wojewódzkiego. Stypendia będą finansowane ze środków budżetowych gminy.
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