ZARZĄDZENIE NR 0050.0320.2020
WÓJTA GMINY ORNONTOWICE
z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu uchwały w sprawie
przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020r. poz. 1327), w związku z Uchwałą Nr XIV/121/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 18 grudnia
2019r. w sprawie ustalenia zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2020 r. poz. 218)
ZARZĄDZA SIĘ, CO NASTĘPUJE:
§ 1. 1. Ogłosić konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym
uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice.
2. Projekt uchwały, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.
3. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii przez mieszkańców w sprawie wymienionej w ust. 1.
4. Wyznacza się obszar przeprowadzenia konsultacji obejmujący terytorium całej Gminy Ornontowice.
5. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Ornontowice.
6. Termin zgłaszania opinii wyznacza się do siedmiu dni od dnia ogłoszenia niniejszego Zarządzenia
w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy www.bip.ornontowice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
Ornontowice. W wyznaczonym terminie opinie muszą zostać dostarczone do siedziby Urzędu Gminy
Ornontowice.
7. Koperty zawierające opinię należy zaadresować z dopiskiem: "Dotyczy konsultacji projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice”.
§ 2. Konsultacje zostają ogłoszone za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
www.bip.ornontowice.pl, na strony internetowej www.ornontowice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Sekretarz Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ornontowice

mgr Marcin Kotyczka
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Projekt
z dnia 9 października 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ORNONTOWICE
z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu uddzielania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy
Ornontowice
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1327) oraz uchwały nr IX/76/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie
przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Ornontowice”
uchwala się, co następuje:
§ 1. W ramach realizacji „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
w Gminie Ornontowice” przyjętego uchwałą nr IX/76/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 czerwca 2019 r.
przyjmuje się „Regulamin udzielania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr IX/77/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie
regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium dla uczniów w Gminie Ornontowice
(Dz. U. Woj. Śl. 2019 poz. 5149).
§ 4. Do wniosków o udzielenie stypendium za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym 2019/2020 stosuje
się zasady dotychczasowe.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Ornontowice
z dnia 9 października 2020 r.
Regulamin udzielania uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice
§ 1. Regulamin określa zasady udzielenia stypendium Wójta Gminy Ornontowice dla uzdolnionych
uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Ornontowice, zwanego dalej „stypendium”.
§ 2. Stypendium może być przyznane uczniom klas: V – VIII szkoły podstawowej za osiągnięcia uzyskane
w ukończonym roku szkolnym.
§ 3. 1. Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje uczniom, którzy spełnili co najmniej jeden
z poniższych warunków:
1) uzyskanie średniej ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
a) 5,50 dla uczniów klas V-VI,
b) 5,30 dla uczniów klas VII-VIII,
2) posiadanie tytułu finalisty na szczeblu co najmniej wojewódzkim w olimpiadach lub konkursach
przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty;
3) zdobycie I, II, III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata na szczeblu co najmniej wojewódzkim
w olimpiadach lub konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty.
2. Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie, co najmniej jednego z warunków, o których mowa
w § 3 ust. 1, w roku szkolny poprzedzającym przyznanie stypendium.
3. Uczniowi może być przyznane jedno stypendium. Przy spełnieniu przez ucznia więcej niż jednego
warunku, o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 1-3, Wójt przyzna stypendium za osiągnięcie najwyżej honorowane.
§ 4. 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie wniosku.
2. O stypendium może zawnioskować:
1) rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego ucznia;
2) pełnoletni uczeń.
3. Na potwierdzenie spełnienia co najmniej jednego z warunków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3,
wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem potwierdzone za zgodność z oryginałem
świadectwo, bądź potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o posiadanym tytule finalisty lub
laureata lub zdobytym miejscu w olimpiadach lub konkursach.
§ 5. 1. Decyzję w przedmiocie przyznania stypendium podejmuje Wójt.
2. Przyznanie
administracyjnej.

stypendium

bądź

odmowa

przyznania

stypendium

następuje

w formie

decyzji

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy Ornontowice lub za
pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data stempla pocztowego) w terminie od dnia 15 września do dnia
15 października danego roku kalendarzowego.
2. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
§ 7. Wójt przyznaje stypendium do dnia 15 grudnia danego roku.
§ 8. 1. Stypendium ma charakter promocyjny i wypłacane jest w formie pieniężnej.
2. Wysokość stypendium wynosi:
1) za osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1)

-

900,00 zł;

2) za osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2)

-

900,00 zł;

3) za osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3)

-

1000,00 zł;
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§ 9. Stypendium wypłacane jest jednorazowo, nie później niż do 31 grudnia danego roku, w sposób
wskazany przez wnioskodawcę, tj. przelewem na rachunek bankowy rodzica/opiekuna prawnego lub
pełnoletniego ucznia albo przekazem pocztowym na adres wskazany we wniosku.
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Uzasadnienie
Zamysłem uchwałodawcy podejmując uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendium specjalnego
dla uczniów było wyróżnienie uczniów za ich wybitne, ponadprzeciętne zdolności w różnych formach
i dziedzinach kształcenia się. Z perspektywy jednak czasu uchwałodawca zauważył tendencje rozrastania się
grupy młodzieży mogącej uzyskać stypendium specjalne. Tym samym przypisany stypendium walor
„specjalne” przybrał formę stypendium „powszechne”.
Reasumując powyższe, ideą podjęcia Uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminu udzielania
uzdolnionym uczniom stypendium Wójta Gminy Ornontowice jest wyłonienie i uhonorowanie z licznej
grupy uzdolnionej młodzieży, wyjątkową, szczególnie wyróżniającą się młodzież zasługującą na najwyższe
uznanie.
Ponadto sytuacja finansowa Gminy Ornontowice spójna z ogólnoświatową trudną sytuacją finansową
i gospodarczą, przeważyła za podjęciem uchwały obniżającej wysokości przyznawanych stypendiów.
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