UCHWAŁA NR XXVII/288/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie zasad udzielania stypendium "Złote Perły Trzebnicy" dla uzdolnionych uczniów i studentów
zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz.U. 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się warunki i zasady udzielenia Stypendium "Złote Perły Trzebnicy" dla uzdolnionych
uczniów i studentów zamieszkujących na terenie Gminy Trzebnica, jak również sposób postępowania
w sprawie przyznawania tego Stypendium.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o
1) szkole - rozumie się przez to szkołę podstawową, gimnazjum lub szkołę ponadgimnazjalną do której
uczęszcza uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Trzebnica;
2) uczniu - rozumie się przez to ucznia począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oraz ucznia gimnazjum
lub szkoły ponadgimnazjalnej zamieszkującego na terenie Gminy Trzebnica;
3) studencie - rozumie się przez to osobę do ukończenia 26 roku życia kształcącą się na studiach wyższych
(studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone przez
uczelnię uprawnioną do ich prowadzenia) zamieszkującą na terenie Gminy Trzebnica;
4) Stypendium - rozumie się przez to Stypendium "Złote Perły Trzebnicy" dla uzdolnionych uczniów
i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebnica.
§ 3. 1. Stypendium może być przyznane osobie, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest mieszkańcem Gminy Trzebnica,
2) jest uczniem: szkoły podstawowej począwszy od klasy IV, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej bądź
studentem,
3) indywidualnie lub grupowo uzyskała tytuł laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub turnieju o zasięgu
wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym albo indywidualnie lub grupowo uzyskała inne
ponadprzeciętne osiągnięcia zgodne z zainteresowaniami i uzdolnieniami ucznia lub studenta.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) laureacie – rozumie się przez to zdobywcę głównej nagrody lub ucznia, który w olimpiadzie, konkursie lub
turnieju zajął miejsca od I do III,
2) finaliście – rozumie się przez to zdobywcę wyróżnienia albo innego miejsca premiowanego w olimpiadzie,
konkursie lub turnieju, zgodnie z ich regulaminem
§ 4. 1. Stypendium może być udzielone na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.
2. Stypendium może być udzielone w wysokościach:
1) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - w wysokości nie przekraczającej 200 zł miesięcznie,
2) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – w wysokości nieprzekraczającej 350 zł miesięcznie,
3) dla studentów – w wysokości nie przekraczającej 500 zł miesięcznie.
3. Stypendium wypłacane będzie w transzach miesięcznych przelewem na konto wskazane we wniosku.
4. Kwotę wydatków na wypłatę Stypendia na dany rok kalendarzowy określa się w budżecie Gminy
Trzebnica.
§ 5. 1. Podstawą udzielenia Stypendium jest wniosek złożony do Burmistrza Gminy Trzebnica.
2. Wniosek o przyznanie Stypendium w 2017 roku składa się do dnia 10 maja 2017 roku.
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3. Wnioski o przyznanie Stypendium w następnych latach składa się w terminie do 10 czerwca każdego
roku.
4. Do złożenia wniosku o Stypendia uprawnieni są:
1) dyrektor szkoły,
2) rodzic lub opiekun ucznia niepełnoletniego,
3) pełnoletni uczeń lub student.
5. Wniosek o przyznanie Stypendium powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, adres zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku, gdy wnioskodawcą jest dyrektor
szkoły- nazwę i adres szkoły, którą reprezentuje;
2) nazwę i adres szkoły, klasę do której uczeń uczęszcza, a w przypadku studentów nazwę i adres uczelni oraz
nazwę wydziału, kierunku studiów oraz rok studiów,
3) uzasadnienie zawierające w szczególności osiągnięcia ucznia lub studenta,
4) numer rachunku bankowego, na które ma zostać przekazane Stypendium.
5) do wniosku o Stypendium należy dołączyć również dokumenty potwierdzające osiągnięcia indywidualne
lub grupowe podczas konkursów przedmiotowych, olimpiad i turniejów potwierdzone za zgodność
z oryginałem przez wnioskodawcę lub opis tych osiągnięć dokonany przez wnioskodawcę, opis
indywidualnych lub grupowych osiągnięć (uzyskane nagrody, osiągnięcia konkursowe), kserokopie
dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę oraz oświadczenie o wyrażeniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Burmistrz Gminy Trzebnica. Kwoty Stypendiów są ustalane
indywidualnie przez Burmistrza Gminy Trzebnica podczas dokonywania oceny merytorycznej wniosku
o przyznanie Stypendium. Od decyzji Burmistrza Gminy Trzebnicy o przyznaniu Stypendium i jego wysokości
nie przysługuje odwołanie.
7. Pisemną informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu Stypendium przekazuje się wnioskodawcy.
8. Uczeń lub student, któremu zostało przyznane Stypendium zostaje zaproszony imiennie na uroczystość
wręczenia Stypendium. Zaproszenie otrzymują również rodzice ucznia i studenta wskazani we wniosku
o przyznanie Stypendium.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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UZASADNIENIE

Ustanowienie Stypendium "Złote Perły Trzebnicy" dla uzdolnionych uczniów i studentów zamieszkałych na
terenie Gminy Trzebnica jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów i studentów, których zdolności i
zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami
zgodnymi z ich talentami i uzdolnieniami. Gmina Trzebnica przez wspieranie zdolnych i pracowitych uczniów
i studentów z terenu Gminy Trzebnica pomoże im w poszerzeniu wiedzy i umiejętności. W zamian
wyróżniający się uczniowie i studenci zamieszkali na terenie Gminy Trzebnica wykorzystując w przyszłości
nabytą wiedzę i umiejętności będą najlepiej poza granicami Gminy Trzebnica promować Gminę Trzebnica jako
przyjazną uczniom i studentom.
Mając na uwadze powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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