
UCHWAŁA NR XXXVIII/ 208/18
RADY GMINY MARKLOWICE

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie: przyjęcia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Marklowice dla uzdolnionych 
dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Marklowice

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn. zm.), art. 72 ustawy z dnia 
27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) oraz 
art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (tj. Dz. U. z 2017 t., poz. 1523) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego uchwala się, co następuje:

Rada Gminy Marklowice
uchwala:

§ 1. 

Przyjąć Regulamin  udzielania stypendium Wójta Gminy Marklowice dla uzdolnionych dzieci i młodzieży 
zamieszkałych na terenie Gminy Marklowice, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marklowice.

§ 3. 

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

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Marklowice

mgr Krystyna Klocek
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/ 208/18

Rady Gminy Marklowice

z dnia 24 maja 2018 r.

Regulamin udzielania stypendium Wójta Gminy Marklowice dla uzdolnionych dzieci
i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Marklowice.

§ 1. 

1. Regulamin określa zasady udzielania stypendiów Wójta Gminy Marklowice zwanego dalej „stypendium” dla 
uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Marklowice.

2. Program skierowany jest do uzdolnionych uczniów uczących się:

a.w szkołach podstawowych

b.w klasach dotychczasowego publicznego gimnazjum – do 31 sierpnia 2019 r.

c.w szkołach ponadpodstawowych osiągających sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne.

§ 2. 

Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, jednorazowej w danym roku szkolnym.

§ 3. 

Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego.

§ 4. 

Stypendium za wyniki edukacyjne w dziedzinie nauki może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie 
następujące kryteria:

a. jest laureatem lub finalistą konkursu lub olimpiady organizowanego na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim;

b. osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce - średnia ocen co najmniej 4,5

§ 5. 

1. Stypendium za wyniki edukacyjne w dziedzinie sportu może być przyznane uczniowi, który spełnia jedno 
z następujących kryteriów:

a. zajął medalowe miejsce (1-3) na szczeblu wojewódzkim,

b. zajął czołowe miejsce (1-6) w zawodach ogólnopolskich,

c. startował w międzynarodowych zawodach sportowych.

2. Stypendium za wyniki edukacyjne w dziedzinie artystycznej może być przyznane uczniowi, który spełnia 
jedno z następujących kryteriów:

a. zajął medalowe miejsce (1-3) na szczeblu wojewódzkim,

b. zajął czołowe miejsce (1-6) w zawodach ogólnopolskich,

c. startował w międzynarodowych przeglądach artystycznych

§ 6. 

1. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

a. Zainteresowany uczeń jeżeli jest pełnoletni,
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b. Rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego,

c. Wychowawca ucznia,

d. Jego trener - nauczyciel,

e. Dyrektor szkoły do której uczęszcza uczeń.

2. Zgłoszenie kandydata do stypendium Wójta Gminy Marklowice następuje na podstawie
wniosku ustalonego w drodze zarządzenia Wójta Gminy.

3. Wniosek powinien zawierać:

a. Dane personalne ucznia oraz jego miejsce zamieszkania,

b. Nazwę szkoły i jej siedzibę,

c. Przebieg dotychczasowej nauki oraz opis osiągnieć naukowych, sportowych, artystycznych,

d. Oświadczenie kandydata o przetwarzaniu danych osobowych oraz że wszystkie informacje zawarte we 
wniosku są aktualne i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym na dzień jego zgłoszenia,

e. Oświadczenie o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o uzyskanym stypendium Wójta 
Gminy.

4. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z
oryginałem potwierdzających osiągnięcia artystyczne, sportowe i w nauce.

5. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia.

6. Wnioski nie uzupełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy należy składać w Urzędzie Gminy
Marklowice do 15 czerwca każdego roku w Pionie Spraw Społecznych, pokój 307.

§ 7. 

W drodze Zarządzenia Wójt Gminy powołuje komisję stypendialną, w skład której wchodzą :

Przedstawiciel Dyrektorów Szkół Podstawowych, Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych lub osoba 
wskazana przez Przewodniczącego i osoba wskazana przez Wójta Gminy Marklowice.

§ 8. 

1. Indywidualna wysokość stypendium może wahać się od 500 – 1000 zł i jest uzależniona od:

- Rangi osiągniętego wyniku.

§ 9. 

1. Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Marklowice, po zapoznaniu się 
z opinią komisji stypendialnej.

2. Komisja rozpatruje wnioski najpóźniej do 30 czerwca danego roku.

3. O odmowie przyznania stypendium Wójt Gminy, informuje wnioskodawcę w terminie 14 dni od daty 
podjęcia decyzji.

§ 10. 

1. Stypendium wypłacane jest jednorazowo przelewem na wskazany rachunek
bankowy w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy stypendialnej.

2. Listy stypendium podaje się do publicznej wiadomości przez opublikowanie na
stronie internetowej Gminy Marklowice.
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