
 

 

UCHWAŁA NR XXII/210/2021 

RADY GMINY SIEROSZEWICE 

z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom 

i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Sieroszewice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/209/2021 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 30 marca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu  wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej 

naukę na terenie Gminy Sieroszewice Rada Gminy Sieroszewice uchwala, co następuje: 

§ 1. W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej 

naukę na terenie Gminy Sieroszewice określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom 

i młodzieży w formie Stypendiów Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów, zakres tej pomocy, 

osoby uprawnione do pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach. 

§ 2. Do ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów uprawnieni są 

uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych pobierający naukę na terenie Gminy Sieroszewice bez względu na 

miejsce zamieszkania ucznia. 

§ 3. Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów może zostać przyznane uczniowi 

kl. IV – VIII szkoły podstawowej, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął 

średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej: 

1) w kl. IV-VI  – 5,50, 

2) w kl. VII-VIII – 5,30. 

§ 4. 1. Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów może także zostać przyznane 

uczniowi klas IV – VIII szkoły podstawowej, który w danym roku szkolnym w wyniku klasyfikacji rocznej 

osiągnął średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz spełnił jeden z poniższych warunków: 

1) w danym roku szkolnym był laureatem konkursów lub olimpiad co najmniej na szczeblu wojewódzkim 

organizowanych przez kuratora oświaty, 

2) w danym roku szkolnym był laureatem zawodów sportowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim. 

2. Średnią ocen, o której mowa w § 3 i ust. 1 ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

§ 5. 1. Warunkiem ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice jest: 

1) złożenie do Wójta Gminy Sieroszewice wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej 

uchwały, 

2) załączenie kserokopii dokumentów potwierdzających oceny i osiągnięcia ucznia, o których mowa w § 3 i 4 

niniejszej uchwały. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 kwietnia 2021 r.

Poz. 3091



2. Z wnioskiem o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice występują: 

1) dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ucznia, 

2) rodzice ucznia. 

3. Wnioski o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice można składać w sekretariacie Urzędu 

Gminy Sieroszewice do 31 lipca danego roku kalendarzowego, uwzględniając roczne oceny klasyfikacyjne i 

osiągnięcia, o których mowa w § 3 i 4 uzyskane w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek. 

4. Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium. 

§ 6. Do oceny formalnej wniosków Wójt Gminy Sieroszewice może powołać Komisję Stypendialną. 

§ 7. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Sieroszewice. 

§ 8. 1. Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uzdolnionych uczniów przyznawane jest w formie 

świadczenia pieniężnego i jest wypłacane raz w roku szkolnym. 

2. Wysokość Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice dla uczniów kl. IV –VIII szkół podstawowych 

wynosi 600 zł. 

§ 9. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uzdolnionych uczniów określa 

corocznie Rada Gminy Sieroszewice w uchwale budżetowej.   

2. Przyznanie Stypendium Wójta Gminy Sieroszewice uzależnione jest od wysokości środków finansowych 

zabezpieczonych w budżecie Gminy Sieroszewice na dany rok kalendarzowy. 

§ 10. Wszelkie wątpliwości wynikające z procedury wnioskowania i weryfikacji wniosków rozstrzyga Wójt 

Gminy Sieroszewice. Decyzja Wójta Gminy Sieroszewice jest ostateczna. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXV/271/2018 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 23 maja 2018 roku 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży 

z terenu Gminy Sieroszewice (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 4767). 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

   
Przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice 

(-) Rafał Bartnik 
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