
UCHWAŁA NR X/91/2019
RADY GMINY POTĘGOWO

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie  określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze 
motywacyjnym dla uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Potęgowo bez względu na miejsce 
zamieszkania, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

pobierających naukę na terenie Gminy Potęgowo bez względu na miejsce zamieszkania

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.o systemie oświaty (t. j. Dz.U. 
z 2018r., poz. 1457 z późn. zm.), Rada Gminy Potęgowo

uchwala, co następuje:

§ 1.  Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla 
uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Potęgowo bez względu na miejsce zamieszkania, w ramach 
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę na terenie 
Gminy Potęgowo bez względu na miejsce zamieszkania pod nazwą: Stypendium Wójta Gminy Potęgowo.

§ 2. 1. Pomoc materialna, o której mowa w § 1 może być przyznana w formie stypendium za wyniki 
w nauce, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe.

2. Uczeń/absolwent może ubiegać się tylko o jedno z ww. stypendiów

§ 3. 1. Stypendium za wyniki w nauce, artystyczne i osiągnięcia sportowe może otrzymać:

1) uczeń szkoły podstawowej (klasy V-VIII)

2) uczeń klas gimnazjalnych.

2. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, w tym absolwent danego roku szkolnego szkoły 
podstawowej (kl. V-VIII), który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał:

1) średnią ocen co najmniej 5,5

2) z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą,

3) z każdego przedmiotu ocenę co najmniej dobrą,

4) osiągnął w wyniku rywalizacji indywidualnej tytuł laureata lub finalisty w konkursach wiedzy na szczeblu 
co najmniej powiatowym.

3. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, w tym absolwent danego roku szkolnego klas 
gimnazjalnych, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał:

1) średnią ocen co najmniej 5,0
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2) z zachowania ocenę co najmniej bardzo dobrą,

3) z każdego przedmiotu ocenę co najmniej dobrą,

4) osiągnął w wyniku rywalizacji indywidualnej tytuł laureata lub finalisty w konkursach wiedzy na szczeblu 
co najmniej powiatowym.

4. Przy udzielaniu stypendium za wyniki w nauce brane pod uwagę będą również, oprócz osiągnięć 
w nauce, wyniki sprawdzianu/egzaminu CKE, osiągnięcia sportowe oraz praca w organizacjach 
i stowarzyszeniach na rzecz społeczności lokalnej.

5. Stypendium artystyczne jest przyznawane uczniowi/absolwentowi za znaczne indywidualne osiągnięcia 
w dziedzinach:

1) sztuk plastycznych,

2) muzyki, tańca, śpiewu,

3) teatru i filmu,

4) literatury,

5) fotografii.

6. Uczeń/absolwent ubiegający się o stypendium artystyczne powinien spełnić następujące kryteria:

1) z każdego przedmiotu posiadać przynajmniej ocenę dobrą,

2) z zachowania posiadać ocenę co najmniej dobrą,

3) osiągnąć w wyniku rywalizacji indywidualnej przynajmniej jeden raz tytuł laureata lub finalisty konkursu 
artystycznego, olimpiady, festiwalu, przeglądu, turnieju na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, 
krajowym bądź międzynarodowym,

4) udokumentować czynny udział we wszelkiego rodzaju uroczystościach, konkursach, przeglądach i innych 
wydarzeniach artystycznych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym, 
międzynarodowym.

7. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznawane jest uczniowi/absolwentowi, który spełnia następujące 
kryteria:

1) w wyniku rywalizacji indywidualnej jest zwycięzcą lub finalistą wojewódzkich, ogólnopolskich lub 
międzynarodowych turniejów sportowych,

2) z każdego przedmiotu posiada przynajmniej ocenę dobrą,

3) z zachowania posiada ocenę co najmniej dobrą.

§ 4. 1. Stypendium naukowe przyznawane jest na wniosek:

1) dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w trakcie składania wniosku,

2) nauczyciela, wychowawcy za pośrednictwem dyrektora szkoły i po uzyskaniu jego opinii,

3) rodziców lub prawnych opiekunów.

2. Stypendium artystyczne przyznawane jest na wniosek:

1) dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w trakcie składania wniosku,

2) instytucji kultury oraz instytucji prowadzących działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości 
artystycznej,

3) rodziców lub prawnych opiekunów.

3. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznawane jest na wniosek:

1) dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w trakcie składania wniosku,

2) nauczyciela wychowania fizycznego lub wychowawcy za pośrednictwem dyrektora szkoły   i po uzyskaniu 
jego opinii,
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3) rodziców lub prawnych opiekunów.

4. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów, poświadczone za zgodność                                
z oryginałem przez osobę składającą wniosek, potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły znajdującej się 
na terenie Gminy Potęgowo oraz potwierdzające uzyskanie wymaganych w § 3 osiągnięć w roku szkolnym, za 
który ma być przyznane stypendium.

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Potęgowo do 
15 lipca każdego roku.

2. Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2018/2019 należy składać w sekretariacie Urzędu 
Gminy Potęgowo do dnia 10 września 2019r.

3. Wnioski złożone po terminie, nieczytelne i niepodpisane oraz nieuzupełnione w wyznaczonym terminie 
nie będą rozpatrywane.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium naukowego opiniuje osoba zatrudniona w Urzędzie Gminy 
Potęgowo na stanowisku ds. oświaty.

2. Wnioski o przyznanie stypendium sportowego opiniuje osoba zatrudniona w Urzędzie Gminy Potęgowo 
na stanowisku ds. funduszy zewnętrznych, promocji i sportu.

3. Wnioski o przyznanie stypendium artystycznego opiniuje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Potęgowie.

4. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, tj. od 
września do końca czerwca.

5. Stypendium artystyczne i sportowe przyznawane jest jednorazowo.

6. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt, po zapoznaniu się z opinią, o której mowa w ust. 1-3.

7. Stypendia przyznaje się na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Potęgowo, w związku z tym decyzja 
Wójta Gminy Potęgowo jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

8. Lista uczniów, którym zostało przyznane stypendium zamieszczana będzie na stronie internetowej 
Gminy Potęgowo oraz powiadomione zostaną szkoły, do których uczniowie uczęszczają, bądź są jej 
absolwentami.

9. Na wniosek dyrektora szkoły Wójt Gminy Potęgowo zaprzestaje wypłacania stypendium, jeśli uczeń:

1) został skreślony z listy uczniów,

2) rażąco narusza regulamin szkolny.

10. Wysokość przyznanego stypendium, uzależniona będzie od posiadanych środków w budżecie Gminy 
Potęgowo na ten cel oraz liczby wniosków złożonych w terminie i zaakceptowanych do przyznania 
stypendium.

11. Przyznane stypendium będzie wypłacane przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Potęgowo.

§ 8.  Traci moc uchwała nr LII/383/2018 Rady Gminy Potęgowo z dnia 27 kwietnia 2018r.w sprawie 
określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów 
będących stałymi mieszkańcami Gminy Potęgowo, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Potęgowo.
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§ 9.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Potęgowo

Waldemar Zientarski
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