UCHWAŁA NR XXXIV/374/17
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/114/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 roku
w sprawie ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz 1943 z późn. zm., Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/114/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2007 r. w sprawie
ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin (t.j.
Obwieszczenie Nr 2/2011 Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XI/114/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie ustanowienia
stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin, Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 65, poz. 994 z dnia 25 marca 2011 roku), wprowadza się następujące
zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ilekroć w Uchwale jest mowa o:
1) szkole - należy przez to rozumieć ośmioletnią szkołę podstawową,
2) klasie gimnazjalnej - należy przez to rozumieć klasę gimnazjalną prowadzoną w szkole podstawowej
powstałej w wyniku przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową lub włączenia gimnazjum do
szkoły podstawowej,
3) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia szkoły oraz klasy gimnazjalnej, o których mowa w pkt 1
i 2.”.
2. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada Miejska w Trzebnicy tworzy fundusz stypendialny im. Jana Pawła II w ramach Lokalnego
Programu Wspierania Uzdolnień Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Trzebnica mający na celu
wspieranie rozwoju kierunkowych uzdolnień uczniów z niezamożnych rodzin, a także - ich aktywności
społecznej.”.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Stypendium im. Jana Pawła II może otrzymać uczeń szkoły podstawowej po ukończeniu siódmej
klasy szkoły podstawowej oraz uczeń klasy gimnazjalnej prowadzonej w szkole podstawowej po
ukończeniu drugiej klasy gimnazjalnej - pochodzący z rodziny, w której dochód na jedną osobę jest
niższy od 80% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia pracowników, ogłaszanego
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej, według stanu na dzień składania wniosku
o stypendium - po spełnieniu następujących warunków:
1) uczeń szkoły podstawowej po ukończeniu siódmej klasy, który w klasyfikacji rocznej osiągnął
wzorową ocenę zachowania oraz średnią co najmniej 4,5 i spełnia dodatkowo przynajmnie jedno
z następujących kryteriów:
a) osiągnął wybitne wyniki w wybranej dziedzinie naukowej, aktywności twórczej lub
sportowej,
b) wykazał się aktywnością społeczną, np. zdobył tytuł Laureata Gminnego Samorządowego
Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”;
2) uczeń klasy gimnazjalnej po ukończeniu drugiej klasy, który w kwalifikacji rocznej osiągnął
wzorową ocenę zachowania oraz średnią co najmniej 4,5 i spełnia dodatkowo przynajmniej jedno
z następujących kryteriów:
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a) osiągnął wybitne wyniki w wybranej dziedzinie naukowej, aktywności twórczej lub
sportowej,
b) wykazał się aktywnością społeczną, np. zdobył tytuł Laureata Gminnego Samorządowego
Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”.”.
4. w §8 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:
„1. Roczne stypendium dla ucznia szkoły podstawowej wynosi osiemset złotych, a dla ucznia klasy
gimnazjalnej - tysiąc dwieście złotych.
2. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca danego roku szkolnego, dla ucznia
szkoły podstawowej każdego roku szkolnego począwszy od roku szkolnego 2018/2019, a dla ucznia
klasy gimnazjalnej w roku szkolnym 2018/2019 i przekazuje się je:
- za okres od września do stycznia w dwóch równych ratach: pierwszą do 30 stycznia i drugą do
28 lutego;
- za okres od lutego do czerwca w dwóch równych ratach: pierwszą do 31 maja i drugą do
30 czerwca.”.
§ 2. Pozostałe przepisy Uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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UZASADNIENIE
do Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/114/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26
października 2007 roku w sprawie ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II dla uzdolnionych
uczniów z niezamożnych rodzin (t.j. Obwieszczenie Nr 2/2011 Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Trzebnicy z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr
XI/114/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie ustanowienia stypendium im. Jana Pawła II dla
uzdolnionych uczniów z niezamożnych rodzin).

Proponowane zmiany wynikają z wprowadzenia w Polsce nowego ustroju szkolnego i
obowiązku dostosowania do niego sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Trzebnica.
Szkoły Podstawowe sześcioletnie przekształciły się w Szkoły Podstawowe ośmioletnie,
Gimnazjum w Ujeźdźcu Wlk. zostało włączone do Szkoły Podstawowej w Ujeźdźcu Wlk., a
Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy przekształciło się w Szkołę Podstawową nr 1 w Trzebnicy.
Klasy gimnazjalne w Gminie Trzebnica z dniem 1 września 2017 r. prowadzone są w szkołach
podstawowych i w ciągu najbliższych dwóch lat szkolnych ulegną wygaśnięciu. Natomiast
wydłuży się nauka do 8 lat w szkołach podstawowych.
W związku z tym, że ideą przyznawania stypendium im. Jana Pawła II jest wspomaganie ucznia
w rozwoju uzdolnień z niezamożnej rodziny najwyższej klasy w szkole, należy wprowadzić
zmiany dotyczące przyznawania stypendium z uwzględnieniem ucznia szkoły podstawowej od
roku szkolnego 2018/2019 po klasie siódmej i ucznia klasy gimnazjalnej prowadzonej w szkole
podstawowej po klasie drugiej w roku szkolnym 2018/2019.
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