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UCHWAŁA NR L/466/2018
RADY MIEJSKIEJ W KOŃSKICH
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz.1875 oraz 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 90 t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz.U. z 2017r. poz. 2198 oraz 2203) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie
programu stypendialnego Gminy Końskie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 2288 i 3474, z 2014r.
poz. 2836) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Końskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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Załącznik
do uchwały Nr L/466/2018
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 kwietnia 2018 r.

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY KOŃSKIE
Rozdział I
Cele i formy realizacji Programu
1. Tworzy się Program stypendialny Gminy Końskie, zwany dalej „Programem",wspierający
szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Końskie.
2. Jako formy realizacji Programuustanawia się stypendia o nazwie: „Stypendium Burmistrza Miasta
i Gminy Końskie za wyniki w nauce” oraz „Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
za wybitne osiągnięcia”.
3. Stypendium może być przyznane uczniom publicznych iniepublicznych szkółpodstawowych
za osiągnięcia w klasach V-VIII i uczniomklas gimnazjalnych.
4. CelemProgramujest:
a) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie ich i prowadzenie działań
na rzecz podnoszenia wyników w nauce,
b) zachęcenie uczniów do reprezentowania i promocji Miasta i Gminy Końskiew konkursach
i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym,
c) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych iaktywności uczniów, a także poczucia
własnej wartości w społeczności szkolnej i lokalnej,
d) pomoc materialna o charakterze motywacyjnym uczniom wybitnie uzdolnionym.
Rozdział II
Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za wyniki w nauce
1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące
kryteria:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane
stypendium, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania oraz średnią ocen
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych (uczniom, którzy uczęszczali na religię alboetykę,
do średniej ocen z obowiązkowych przedmiotów wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych
zajęć), co najmniej:
a) 5,60 - w przypadku uczniów kl. V i VI szkół podstawowych,
b) 5,40 - w przypadku uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.
2) wykazują się szczególnie aktywnym (udokumentowanym) zaangażowaniem w życie szkoły
lub społeczności lokalnej, albo uzyskali tytuł finalisty konkursu przedmiotowego
organizowanego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, określonych w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125,
zpóźn. zm.) lub zajęli miejsca od pierwszego do trzeciego konkursu naukowego, artystycznego
lub zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim.
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Rozdział III
Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za wybitne osiągnięcia
1. Stypendium za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być przyznane
stypendium, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
2) uzyskali tytuł laureata konkursu przedmiotowego organizowanego przez Świętokrzyskiego
Kuratora Oświaty, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) lub uzyskali tytuł laureata
albo zajęli miejsca od 1-ego do 3-ego w konkursie naukowym bądź artystycznym na szczeblu
międzynarodowym albo centralnym, organizowane lub honorowane przez instytucje
posiadające uprawnienia do kształcenia dzieci i młodzieży w określonej dziedzinie.
2. W przypadku wybitnych osiągnięć bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie
od 1 lipca do 30 czerwca roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium.
3. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych
szczeblach stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.
Rozdział IV
Zasady i tryb przyznawania stypendiów
1. Stypendium ma charakter pieniężnej pomocy indywidualnej, której miesięczna wysokość
nie może przekraczać 20 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalonego
we właściwym trybie przez Radę Ministrów na rok, w którym przyznawane jest stypendium.
2. Wniosek o przyznanie stypendium (według określonego przez Burmistrza Miasta i Gminy
Końskie wzoru) do Burmistrza Miasta i Gminy Końskieskłada Dyrektor szkoły.
3. Wniosek o przyznanie stypendium wymaga uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
4. Do wniosku dołącza się, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora
lub wicedyrektora szkoły kserokopie dokumentów stwierdzających wyniki w nauce lub uzyskanie
osiągnięć, o których mowa w rozdziale II i w rozdziale III pkt 1 i 2.
5. W przypadku uczniów VIII klasy szkoły podstawowej i III gimnazjum uczeń (rodzice ucznia)
do 10 września danego roku szkolnego zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie
o uczęszczaniu ucznia do szkoły, wystawione przez dyrektora szkoły, w której uczeń kontynuuje
naukę.
6. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
Końskie.
7. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych, jednak nie dłużej niż do 15 lipca danego roku.
8. W przypadku zbiegu uprawnień do uzyskania „Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Końskie
za wyniki w nauce” i „StypendiumBurmistrza Miasta i Gminy Końskieza wybitne osiągnięcia”
przyznaje się „Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za wyniki w nauce”, a jego
kwotę podwyższa się nie więcej niż o 40% miesięcznej wysokości „StypendiumBurmistrza
Miasta i Gminy Końskie za wybitne osiągnięcia”.
9. Wnioski niekompletne, zawierające braki formalne wnioskodawca jest zobowiązany

uzupełnić w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia.
Wnioski nieuzupełnione oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
10. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Końskie po pozytywnym zaopiniowaniu przez
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Komisję Stypendialną. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Końskie jest ostateczna nie przysługuje od niej odwołanie.
11. Burmistrz Miasta i Gminy Końskie w drodze zarządzenia powołuje Komisję Stypendialną
oraz określa zasady i tryb jej działania.
12. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, opiniuje
je, proponuje ilość stypendiów oraz ich wysokość, kierując się możliwościami finansowymi
oraz jakością i ilością złożonych wniosków, z uwzględnieniem zapisów rozdziału IV pkt 1.
Rozdział V
Wypłatastypendiów
1. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego następującego
po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do jego uzyskania.
2. Wypłata stypendium następuje po zawarciu umowy pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy
Końskie a rodzicami (opiekunem prawnym) ucznia.
3. Stypendium jest wypłacane w dwumiesięcznych transzach z dołu w postaci świadczenia
pieniężnego przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego)
ucznia.
4. Utrata prawa do otrzymywania stypendium następuje w przypadku:
1) skreślenia ucznia z listy uczniów,
2) rezygnacji ucznia ze szkoły,
3) uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy
zachowania,
4) podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza gminą Końskie, z wyjątkiem
uczniów , którzy w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym okres na który ma być
przyznane stypendium, ukończyli szkołę podstawową (gimnazjum) i kontynuują naukę
w szkole ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej) o kierunku kształcenia niedostępnym
w ofercie szkół na terenie gminy Końskie.
5. Wypłatę stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,
w którym wystąpiło zdarzenie określone w pkt 4.
6. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia
traktuje się, jako świadczenie nienależne i stypendysta zobowiązany jest do jego zwrotu za okres,
w którym nie dysponował prawem do jego otrzymywania zgodnie z pkt 4.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej)
Burmistrza Miasta i Gminy Końskie o zaistnieniu zdarzenia określonego w rozdziale V pkt 4
ppkt 1-4.
2. Obsługę organizacyjną Programu prowadzi Wydział Edukacji w Urzędzie Miasta i Gminy
w Końskich.

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Lidia Wiśniewska

