UCHWAŁA Nr XI/74//2007
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 30.08.2007r.
w sprawie określania Regulaminu stypendialnego Rady Gminy Szemud
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8, art. 14 i art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami).

Rada Gminy Szemud
uchwala co następuje:

§1
Przyjmuje się Regulamin stypendialny Rady Gminy Szemud w brzmieniu:
„REGULAMIN STYPENDIALNY RADY GMINY SZEMUD
I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Do ubiegania się o stypendium mają prawo zameldowani na stałe na terenie gminy
Szemud:
1. uczniowie klas VI szkół podstawowych publicznych i niepublicznych,
2. uczniowie klas III gimnazjalnych,
3. uczniowie dziennych liceów i techników publicznych i niepublicznych,
4. studenci stacjonarnych studiów publicznych i niepublicznych od III semestru.
5.uczniowie i studenci, szczególnie uzdolnieni w dziedzinie kultury i sportu.
§2
1. Komisje stypendialną Rady Gminy Szemud stanowią członkowie Komisji Kultury,
Oświaty i Zdrowia Rady Gminy Szemud.
2. Do właściwości komisji należy rozpatrywanie wniosków o stypendium naukowe dwa
razy do roku w terminach nie później niż do 15 października i 15 marca każdego roku.
§3
1. Ustanawia się:
a) 5 stypendiów dla uczniów klas VI szkół podstawowych,
b) 4 stypendia dla uczniów gimnazjum,
c) 4 stypendia dla uczniów liceów i techników,
d) 3 stypendia dla studentów.
e) 3 stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury lub sportu.
2. Stypendium przyznaje się na okres pięciu miesięcy i jest wypłacane miesięcznie z
dołu za dany miesiąc w kasie Urzędu Gminy w ustalonym dniu lub zostaje ono
przelane na konto osobiste stypendysty bądź osoby upoważnionej.
3. W przypadku nieodebrania we wskazanym terminie stypendium z kasy Urzędu Gminy
w Szemudzie zostaje ono dostarczone przekazem pocztowym na adres domowy
stypendysty, przy czym opłata pocztowa obciąża stypendystę.

§4
1. Wysokość stypendium wynosi miesięcznie:
a) dla uczniów szkół podstawowych - 125,00 zł.
b) dla uczniów gimnazjum - 150,00 zł.
c) dla uczniów liceów i techników - 175,00 zł.
d) dla studentów - 225,00 zł.
e) dla uzdolnionych - 125,00 zł.
2. Zmiany wysokości stypendiów dokonuje Wójt Gminy na wniosek Komisji Kultury,
Oświaty i Zdrowia.
§5
Komisja na uzasadniony wniosek dyrektora szkoły może w szczególnych przypadkach
przyznać stypendium dzieciom wybitnie uzdolnionym artystycznie jak i osiągającym sukcesy w
różnych dyscyplinach sportowych. Stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury
lub sportu może być przyznane dwukrotnie tej samej osobie w danej dziedzinie.
§6
1) Absolwentom szkół nie przyznaje się stypendiów naukowych.
2) Komisja może w szczególnych przypadkach przyznać stypendium naukowe
studentom ostatniego roku, jeżeli tok studiów nie przewiduje egzaminów w
przedostatnim semestrze, a otrzymywali oni stypendium naukowe Rady
Gminy.
II . ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM NAUKOWE RADY GMINY SZEMUD
ORAZ WARUNKI ICH PRZYZNAWANIA.
§7
1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1) w odniesieniu do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, liceów i techników:
a) rodzice lub prawni opiekunowie,
b) dyrektorzy szkół,
c) rady pedagogiczne,
d) rady szkół.
2) Studenci.
2. Wnioski o przyznanie stypendium naukowego składa się w sekretariacie Urzędu
Gminy lub pocztą (nadanych w terminie składania wniosków) odpowiednio do dnia 5 marca i 5
października danego roku szkolnego.
§8
1. stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia w nauce:

1) Uczniom klas VI szkół podstawowych którzy:
a)są laureatami i uczestnikami finału ogólnopolskiego konkursu wiedzy
b)są laureatami i uczestnikami finału wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej lub
wojewódzkiego konkursu wiedzy
c) są laureatami i uczestnikami finału konkursów wiedzy na szczeblu rejonowym lub
międzyszkolnym,
d) uzyskali średnią ocen powyżej 5,00 i swoje wysokie umiejętności potwierdzili w konfrontacji
z rówieśnikami
i złożą następujące dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające udział w wymienionych konkursach( dyplomy, zaświadczenia itp.)
b) opinia wychowawcy klasy potwierdzona przez dyrektora szkoły,

c) potwierdzone: odpis ocen lub kserokopia świadectwa,
d) wniosek o przyznanie stypendium.

2) Uczniom klas III gimnazjum którzy:
a) są laureatami i uczestnikami finału ogólnopolskiego konkursu wiedzy
b) są laureatami i uczestnikami finału wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej lub
wojewódzkiego konkursu wiedzy
c) są laureatami i uczestnikami finału konkursów wiedzy na szczeblu rejonowym lub
międzyszkolnym
d)uzyskali średnią ocen powyżej 4,90 i swoje wysokie umiejętności potwierdzili w konfrontacji
z rówieśnikami
i złożą następujące dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające udział w wymienionych konkursach( dyplomy, zaświadczenia itp.)
b) opinia wychowawcy klasy potwierdzona przez dyrektora szkoły,
c) potwierdzone: odpis ocen lub kserokopia świadectwa,
d) wniosek o przyznanie stypendium.

3) Uczniom liceów i techników którzy:
a)są laureatami i uczestnikami finału ogólnopolskiego konkursu wiedzy
b)są laureatami i uczestnikami finału wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej lub
wojewódzkiego konkursu wiedzy
c) są laureatami i uczestnikami finału konkursów wiedzy na szczeblu rejonowym lub
międzyszkolnym,
d)uzyskali średnią ocen powyżej 4,60 i swoje wysokie umiejętności potwierdzili w konfrontacji
z rówieśnikami
i złożą następujące dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające udział w wymienionych konkursach( dyplomy, zaświadczenia itp.)
b) opinia wychowawcy klasy potwierdzona przez dyrektora szkoły,
c) potwierdzone: odpis ocen lub kserokopia świadectwa,
d) wniosek o przyznanie stypendium.

4)Studentom którzy :
uzyskali średnią egzaminacyjną ocen z zaliczeniami powyżej 4,25 i złożą
następujące dokumenty:
a) potwierdzenie zaliczenia semestru,
b) zaświadczenie o średniej egzaminacyjnej podpisane prze dziekana lub
kserokopia wpisów do indeksu z ocenami za ostatni semestr (z potwierdzeniem
zgodności odpisu z oryginałem),
c) wniosek o przyznanie stypendium.

5) uczniom i młodzieży uzdolnionej w dziedzinie kultury którzy:
a) są laureatami , zdobywcami wyróżnienia lub uczestnikami finału ogólnopolskiego lub
wojewódzkiego konkursu artystycznego
b) biorą udział w indywidualnych i grupowych wystawach malarskich, konkursach
muzycznych , przedstawieniach teatralnych o randze poza gminnej.
b) uzyskują przede wszystkim celujące i bardzo dobre wyniki z przedmiotów artystycznych i
który swe szczególne zdolności i wiedzę potwierdzili w konfrontacji z rówieśnikami

i złożą następujące dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające szczególne uzdolnienia artystyczne (kserokopie),
b) kopia świadectwa lub odpis ocen ( za potwierdzeniem zgodności z
oryginałem)
c) uzasadniony wniosek dyrektora szkoły dyrektorzy szkół, rady
pedagogicznej lub rady szkół.
d)opinia autorytetu w danej dziedzinie( specjalisty lubinstruktora)

6)uczniom i młodzieży za szczególne osiągnięcia sportowe którzy:
a)są zdobywcami I, II, lub III miejsca lub uczestnikami finału ogólnopolskich lub wojewódzkich
zawodach w sportach indywidualnych lub zespołowych
b)posiadają liczne sukcesy w znaczących zawodach organizowanych w regionie
i złożą następujące dokumenty:
a) dokumenty potwierdzające szczególne uzdolnienia sportowe (kserokopie),
b) kopia świadectwa lub odpis ocen ( za potwierdzeniem zgodności z
oryginałem)
c) uzasadniony wniosek dyrektora szkoły dyrektorzy szkół, rady
pedagogicznej lub rady szkół.
d)opinia autorytetu w danej dziedzinie( specjalisty lub trenera).
§9
1. Uzyskanie średniej ocen wymaganej regulaminem jest warunkiem koniecznym do ubiegania się
o stypendium, ale niewystarczającym do jego uzyskania.
2. W odniesieniu do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum , liceów i techników o przyznaniu
stypendium decyduje ranga i liczba olimpiad i konkursów, w których brali udział oraz zajęte
lokaty , a także inne szczególne osiągnięcia naukowe, kulturalne, społeczne i sportowe.
3. W odniesieniu do studentów przy jednakowej średniej ocen o przyznaniu stypendium
decyduje większa liczba egzaminów w semestrze, ilość studiowanych fakultetów,
osiągnięcia naukowe, kulturalne i społeczne.
III . POSIEDZENIE KOMISJI.
§ 10
1. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia, który
jest jednocześnie Przewodniczącym Komisji Stypendialnej w terminach określonych
w § 2 Regulaminu.
2. Posiedzenie Komisji jest prawomocne, jeśli bierze w nim udział co najmniej 50% plus
jeden jej członków.
3. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
4. W razie równej liczny głosów o przyznaniu stypendium decyduje głos
Przewodniczącego Komisji.
5. W przypadku braku wniosków spełniających kryteria zawarte w Regulaminie Komisja może
odstąpić od przyznania stypendium w danej kategorii.
6. Decyzja Komisji jest ostateczna.
7.W odniesieniu do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę
Szemud w przypadku wniosków spełniających wyłącznie kryterium wymaganej średniej ocen

Komisja może podjąć decyzję o przyznaniu po jednym stypendium w kwocie 125,- zł dla ucznia
każdej z tych szkół, który uzyskał najwyższą średnią .
8. Z prac Komisji i głosowania sporządza się protokół, który podpisują wszyscy jej
członkowie w posiedzeniu.
9. Po zakończeniu pracy Komisji jej Przewodniczący przedstawia Wójtowi Gminy
protokół z posiedzenia.
IV . POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
§ 11
1. Wnioskodawcy otrzymują odpowiedź na swoje podanie bez względu na decyzje
komisji, w terminie 14 dni od posiedzenia komisji
2. Komisja ma prawo podać listę stypendystów do publicznej wiadomości w środkach
masowego przekazu.
3. Zmiana regulaminu może nastąpić wyłącznie w tym samym trybie jak jego przyjęcie.”

§ 12
Traci moc uchwała Nr XLVI /388/2006 Rady Gminy Szemud
z dnia 12 kwietnia 2006 roku w sprawie określania Regulaminu stypendialnego Rady
Gminy Szemud.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 – go października 2007 roku.

