
UCHWAŁA NR XXIII/189/2012
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie stworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, 
będących mieszkańcami Gminy Siedlce 

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity 
Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591) Rada Gminy Siedlce 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Uchwala się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, będących 
mieszkańcami Gminy Siedlce (zwany dalej programem), którego celem jest promowanie i motywowanie 
do aktywności uczniów zdolnych, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne. 

§ 2. 
W celu realizacji programu ustanawia się „Stypendium Wójta Gminy Siedlce”, zwane dalej stypendium 
naukowym. 

§ 3. 
Stypendium Wójta Gminy Siedlce być przyznane uczniom szkół: podstawowych – z wyłączeniem klas 
I – III oraz uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych – do ukończenia 20 roku życia, którzy są 
mieszkańcami Gminy Siedlce i spełniają następujące kryteria: 

1) w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego uzyskali wzorową ocenę z zachowania oraz 
średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych za dwa semestry co najmniej: 

a) 5,1 – w przypadku uczniów szkół podstawowych, 
b) 4,9 – w przypadku uczniów gimnazjów, 
c) 4,8 – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
i jednocześnie legitymują się dodatkowymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi, tzn.: 

uzyskali tytuł laureata (zajęli miejsca od 1. do 3.) w konkursach przedmiotowych, tematycznych, 
interdyscyplinarnych bądź artystycznych, przeglądach, festiwalach na szczeblu powiatowym 
i wyższym, uzyskanymi w roku szkolnym, za który składany jest wniosek o stypendium naukowe 

lub 
2) w roku szkolnym, za który składany jest wniosek o stypendium naukowe uzyskali status co najmniej 

finalisty w eliminacjach III stopnia konkursu (dotyczy uczniów szkół podstawowych i gimnazjów) albo 
co najmniej finalisty w eliminacjach III stopnia olimpiady lub turnieju (dotyczy uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych) - organizowanych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r.Nr 126, poz. 
1041 z późn. zm.) - w każdej dziedzinie, bez względu na średnią ocen. 

§ 4. 
1. Stypendium naukowe ma formę pieniężną i jest przyznawane w następującej wysokości: 
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1) stypendium naukowe I stopnia – 1000 zł, 
2) stypendium naukowe II stopnia – 400 zł, 

2. Stypendium naukowe przyznaje się raz w roku i wypłaca jednorazowo. 
3. Pobieranie innego stypendium nie wyklucza możliwości ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy 

Siedlce. 

§ 5. 
1. Stypendium naukowe II stopnia przyznaje się uczniom spełniającym kryteria określone w § 3 pkt 1; 

laureatom konkursów przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych bądź artystycznych, 
olimpiad, turniejów, przeglądów, festiwali na szczeblu co najmniej powiatowym. 

2. Stypendium naukowe II stopnia przyznaje się uczniom spełniającym kryteria określone w § 3 pkt 
2; finalistom III etapu konkursów, olimpiad i turniejów organizowanych na zasadach określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 

3. Stypendium naukowe I stopnia przyznaje się uczniom spełniającym kryteria określone w § 3 pkt 1; 
laureatom konkursów przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych bądź artystycznych, 
olimpiad, turniejów, przeglądów, festiwali na szczeblu co najmniej ogólnopolskim. 

4. Stypendium naukowe I stopnia przyznaje się uczniom spełniającym kryteria określone w § 3 pkt 
2; laureatom III etapu konkursów, olimpiad i turniejów organizowanych na zasadach określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 

§ 6. 
1. Z wnioskiem o stypendium naukowe występuje pełnoletni uczeń, rodzic lub opiekun prawny 

niepełnoletniego ucznia. 
2. Wzór wniosku oraz szczegółowy zakres zbieranych w nim danych określi Wójt Gminy Siedlce 

w drodze zarządzenia. 
3. Wnioski o stypendium naukowe należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Siedlce w terminie do 

dnia 5 lipca. 
4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 7. 
1. Wójt Gminy Siedlce powołuje komisję stypendialną o charakterze opiniodawczym. 
2. W skład trzyosobowej komisji wchodzą przedstawiciele: 

1) Urzędu Gminy – jako przewodniczący, 
2) Rady Gminy – jako członek, 
3) Dyrekcji szkół – jako członek, 

3. Komisja sprawdza wnioski pod względem formalnym oraz dokonuje oceny osiągnięć naukowych 
i artystycznych typując kandydatów do przyznania stypendium naukowego. 

§ 8. 
Program będzie realizowany ze środków własnych Gminy Siedlce. 
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§ 9. 
1. Decyzję w sprawie przyznania stypendium naukowego podejmuje Wójt Gminy Siedlce. 
2. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 10. 
W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Wójt Gminy. 

§ 11. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. 

§ 12. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej publikacji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

dr inż. Grzegorz Koc

——————————————————————————————————————————————————————————————
Id: 3C640FF4-569C-4BFB-BAE6-4ED46EAF7F14. Podpisany Strona 3




