
UCHWAŁA N R .....................
RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE

z dnia 4 lipca 2017 r. 

o przyjęciu "Programu Stypendialnego Gminy Chrzanów".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2) i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza 
Miasta Chrzanowa

Rada Miejska w Chrzanowie uchwala:

§ 1-

Przyjmuje się „Program Stypendialny Gminy Chrzanów” wspierający edukację wybitnie uzdolnionych 
uczniów, którego szczegółowe warunki, formę i zakres określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2-

Traci moc Uchwała Nr XLV/570/2014 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 8 lipca 2014 r. o przyjęciu 
"Programu Stypendialnego Gminy Chrzanów".

§3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały N r .....................

Rady Miejskiej w Chrzanowie 

z dnia 4 lipca 2017 r.

Program Stypendialny Gminy Chrzanów 

Rozdział 1.
Cele i formy realizacji „Programu Stypendialnego Gminy Chrzanów”

1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy Chrzanów, zwany dalej „Programem”, wspierający wybitnie 
uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Chrzanów i uczęszczających do szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Chrzanów.

2. Jako formy realizacji Programu ustanawia się stypendia o nazwie: „Stypendium Gminy Chrzanów za 
wybitne osiągnięcia w nauce” oraz „Stypendium Gminy Chrzanów za wybitne osiągnięcia artystyczne”.

3. Stypendium może być przyznane uczniom, którzy spełnili określone w "Programie" kryteria, będąc 
uczniami klas IV-VIII szkoły podstawowej lub gimnazjum.

4. Celem programu jest:

1) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie ich i prowadzenie działań na rzecz 
podnoszenia wyników w nauce,

2) zachęcanie uczniów do reprezentowania i promocji Gminy Chrzanów w konkursach i olimpiadach,

3) doprowadzenie do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości 
w społeczności szkolnej i lokalnej,

4) wsparcie finansowe uczniów wybitnie uzdolnionych,

5) promowanie szkół prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

Rozdział 2.
Stypendium Gminy Chrzanów za wybitne osiągnięcia w nauce

1. Stypendium 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 dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co 
najmniej 4,25,

2) uzyskali tytuł laureata lub finalisty w konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim,

3) wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej,

4) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.

2. W przypadku osiągnięć określonych w ust. 1 pkt 2) bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane 
w terminie od 1 września do 31 sierpnia roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium.

Rozdział 3.
Stypendium Gminy Chrzanów za wybitne osiągnięcia artystyczne

1. Stypendium 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 dobrą ocenę z zachowania,

2) zostali laureatami konkursów lub przeglądów o charakterze artystycznym na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim,

3) wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub społeczności lokalnej.
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2. W przypadku wybitnych osiągnięć artystycznych bierze się pod uwagę osiągnięcia uzyskane w terminie 
od 1 września do 31 sierpnia roku poprzedzającego okres, na który ma być przyznane stypendium.

Rozdział 4.
Zasady i tryb przyznawania stypendiów

1. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona, zwany dalej Wnioskodawcą, składa do Burmistrza 
Miasta Chrzanowa wniosek o przyznanie stypendium, według wzoru określonego przez Burmistrza Miasta 
Chrzanowa. W przypadku wyznaczenia osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły, do wniosku należy 
dołączyć imienne upoważnienie.

2. Do wniosku dołącza się, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę lub osobę przez 
niego upoważnioną, kserokopie dokumentów stwierdzających wyniki w nauce lub uzyskanie osiągnięć, 
o których mowa w Rozdziale 2 ust. 1 i w Rozdziale 3 ust. 1.

3. W przypadku uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i ostatnich klas gimnazjalnych, Wnioskodawca 
zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium zaświadczenia o uczęszczaniu ucznia 
do szkoły w roku szkolnym, na który ma być przyznane stypendium.

4. Wniosek o przyznanie stypendium wymaga pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

5. Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku szkolnym, składa się do 
Burmistrza Miasta Chrzanowa do 15 września każdego roku.

6. W razie zbiegu uprawnień do uzyskania „Stypendium Gminy Chrzanów za wybitne osiągnięcia w nauce” 
oraz „Stypendium Gminy Chrzanów za wybitne osiągnięcia artystyczne” przyznaje się „Stypendium Gminy 
Chrzanów za wybitne osiągnięcia w nauce”, a jego kwotę podwyższa się nie więcej niż o 50 % wysokości 
„Stypendium Gminy Chrzanów za wybitne osiągnięcia artystyczne”.

7. Wnioski niespełniające kryteriów formalnych określonych w "Programie" oraz złożone po terminie 
nie będą rozpatrywane.

8. Stypendia przyznaje oraz ustala ich wysokość Burmistrz Miasta Chrzanowa po zaopiniowaniu przez 
Komisję Stypendialną.

9. Burmistrz Miasta Chrzanowa powołuje Komisję Stypendialną oraz określa zasady i tryb jej działania.

10. Złożenie wniosku o stypendium nie stanowi gwarancji jego przyznania.

11. W danym roku przyznaje się maksymalnie dziesięć „Stypendiów Gminy Chrzanów za wybitne 
osiągnięcia w nauce” i maksymalnie pięć „Stypendiów Gminy Chrzanów za wybitne osiągnięcia artystyczne”.

Rozdział 5.
Wypłata stypendiów

1. Stypendium przyznaje się na rok szkolny następujący po roku, w którym zostały spełnione przesłanki do 
jego uzyskania.

2. Stypendium jest wypłacane w dwóch równych ratach w postaci świadczenia pieniężnego, przelewem na 
rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia, w terminach do 20 października i do 
20 grudnia roku szkolnego, na który stypendium zostało przyznane, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Uczniom, którzy uzyskali prawo do otrzymania stypendium i kontynuują naukę w szkołach, dla których 
organem prowadzącym jest podmiot inny niż Gmina Chrzanów, stypendium jest wypłacane w postaci 
jednorazowego świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna 
prawnego) ucznia w terminie do 20 października roku szkolnego, na który stypendium zostało przyznane.

4. Utrata prawa do otrzymania stypendium następuje w przypadku:

1) braku realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,

2) rażącego naruszenia przez ucznia norm zachowania.

5. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej Burmistrza 
Miasta Chrzanowa o zaistnieniu zdarzenia określonego w ust. 4.
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6. Rodzic (opiekun prawny) ucznia zobowiązany jest do poinformowania w formie pisemnej Burmistrza 
Miasta Chrzanowa o zmianach informacji podanych we wniosku o przyznanie stypendium (w szczególności: 
adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru rachunku bankowego).

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana jest corocznie w budżecie Gminy 
Chrzanów.

Przewodniczący Rady 

Krzysztof Zubik
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UZASADNIENIE

Po zgłoszonych wnioskach Państwa Radnych na Komisji Edukacji proponuje się dokonać 

porządkujących zmian w „Programie Stypendialnym Gminy Chrzanów” i przyjąć tekst 

jednolity programu.

W załączniku do uchwały stanowiącym zasady programu stypendialnego wprowadzono 
następujące zmiany: 
w rozdziale 1
- w ust. 1 zapis o szkołach dostosowano do nowego ustroju szkolnego
- w ust. 3 zapis o szkołach dostosowano do nowego ustroju szkolnego dodając klasy VII i VIII
- w ust. 4 dodano pkt 5) o brzmieniu: promowanie szkół prowadzonych przez Gminę Chrzanów 
w rozdziale 2
- w ust. 1 pkt 1) zmieniono zapis o ocenie z zachowania -  uzasadniono, iż nie zawsze wybitny 
uczeń jest równocześnie uczniem wzorowym, natomiast to dyrektor szkoły decyduje, dla którego 
ucznia składa wniosek o stypendium
- w ust. 1 pkt 2) zmieniono zapis dotyczący osiągnięć kandydatów do stypendiów z uwagi na zbyt 
wąski wachlarz osiągnięć określony w rozporządzeniu ministra, gdzie kilkuletnia praktyka gminy 
wskazuje, że nierzadko uczniowie maja osiągnięcia na szczeblach międzynarodowym
- usunięto zapis ust. 3 z uwagi na jego niecelowość 
w rozdziale 3
- w ust. 1 pkt 1) zmieniono zapis o ocenie z zachowania -  uzasadniono, iż nie zawsze wybitny 
uczeń jest równocześnie uczniem wzorowym, natomiast to dyrektor szkoły decyduje, dla którego 
ucznia składa wniosek o stypendium
- w ust. 1 pkt 2) zmieniono zapis dotyczący osiągnięć kandydatów do stypendiów z uwagi na zbyt 
wąski wachlarz osiągnięć określony w rozporządzeniu ministra, gdzie kilkuletnia praktyka gminy 
wskazuje, że nierzadko uczniowie maja osiągnięcia na szczeblach międzynarodowym
- usunięto zapis ust. 1 pkt 4) z uwagi na jego niecelowość 
w rozdziale 4
- po ust. 9 dodano zapis ust. 10 zmieniono zapis „Złożenie wniosku o stypendium nie stanowi 
gwarancji jego przyznania”.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy dla uczniów wybitnie uzdolnionych oraz formę i 

zakres tej pomocy zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty określa organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego.


