
UCHWAŁA NR XX/96/2020 
RADY GMINY CIECHOCIN 

z dnia 20 października 2020 r. 

w sprawie zasad przyznawania Stypendium Wójta Gminy Ciechocin dla uzdolnionych 
dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Ciechocin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) oraz 
uchwały nr XX/95/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach na terenie 
Gminy Ciechocin, uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady przyznawania Stypendium Wójta Gminy Ciechocin dla uzdolnionych dzieci 
i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Ciechocin, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. W sprawach, w których wnioski o przyznanie stypendium wpłynęły i nie zostały rozpatrzone przed 
wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się postanowienia w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/75/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 marca 2016 r.w sprawie zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki w naucei wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe 
i artystyczne. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady  
Gminy Ciechocin 

 
 

Aneta Pietrzak 
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Załącznik do Uchwały Nr XX/96/2020
Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 października 2020 r.

Zasady przyznawania Stypendium Wójta Gminy Ciechocin dla uzdolnionych

dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Ciechocin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Stypendium przyznawane jest najzdolniejszym uczniom pobierającym naukę na terenie

Gminy Ciechocin bez względu na miejsce zamieszkania jako jednorazowe świadczenie

o charakterze motywacyjnym po ukończonym roku szkolnym.

2. Stypendium Wójta Gminy Ciechocin przyznawane jest za bardzo dobre wyniki

w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne.

§ 2. Stypendium za wyniki w nauce

1. Uczniowi, który po ukończeniu nauki w klasach od IV do VI szkoły podstawowej

uzyskał średnią ocen co najmniej 5,10 przyznawane jest stypendium za wyniki w nauce

w wysokości 100,00 zł.

2. Uczniowi, który po ukończeniu nauki w klasach od VII do VIII szkoły podstawowej

uzyskał co najmniej średnią ocen 5,10 przyznawane jest stypendium za wyniki w nauce

w wysokości 150,00 zł.

3. Do złożenia wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce uprawnieni są

dyrektorzy szkół lub rodzice/opiekunowie prawni.

4. Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego.

§ 3. Stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe

1. Stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe może zostać udzielone uczniowi,

niespełniającemu warunków określonych w § 2 ust. 1-2, który:

1) posiada udokumentowane uzyskanie tytułu laureata międzynarodowych, krajowych, czy

wojewódzkich olimpiad, konkursów przedmiotowych bądź innych organizowanych przez

Ministra Edukacji Narodowej lub Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty;

2) uzyskał wysokie wyniki w zewnętrznych egzaminach i sprawdzianach, osiągając liczbę

punktów nie mniejszą niż 95% z co najmniej jednego z przedmiotów.

2. Stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia naukowe wynosi 300,00 zł.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C45523A3-FF25-443E-A175-7837DDE91705. podpisany Strona 1



3. Do złożenia wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce uprawnieni są

dyrektorzy szkół lub rodzice/opiekunowie prawni.

4. Do wniosku należy dołączyć kopię zaświadczenia lub dyplomu potwierdzającego

wybitne osiągnięcia naukowe.

§ 4. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe

1. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe może zostać udzielone

uczniowi, który jest laureatem olimpiad, konkursów, festiwali, zawodów w dziedzinach

artystycznych lub sportowych na szczeblu wojewódzkim lub wyższym.

2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 wynosi za osiągnięcia:

1) na szczeblu ponadwojewódzkim 500,00 zł,

2) na szczeblu wojewódzkim 250,00 zł.

3. Z wnioskami o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe

występują rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.

4. Do wniosku należy dołączyć kopię zaświadczenia lub dyplomu potwierdzającą

wybitne osiągnięcia artystyczne lub sportowe.

§ 5. Zasady i tryb przyznawania Stypendium Wójta Gminy Ciechocin

1. Wnioski o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 2-4 wraz z wymaganymi

dokumentami należy składać do Urzędu Gminy Ciechocin do dnia 30 września każdego roku.

2. Jednemu uczniowi przysługuje jedno stypendium. Przy zbiegu uprawnień przysługuje

kwota wyższa.

3. Stypendia wypłacane będą w kasie Urzędu Gminy Ciechocin lub na wskazany

rachunek bankowy w ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia wniosków.
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UZASADNIENIE

Konieczność podjęcia nowej uchwały wynika m. in. z faktu, że rada gminy

zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

z 2020 r. poz. 1327) zwaną dalej „u. s. o.” w pierwszej kolejności powinna przyjąć program

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, o którym mowa w art. 90t. ust 1 pkt 2

u. s. o., dopiero w następstwie przyjęcia owego programu i w celu jego realizacji, rada określa

szczegółowe warunki, na jakich udzielana jest stosowna pomoc, formy i zakres tej pomocy oraz

tryb postępowania w tych sprawach.

Rada Gminy Ciechocin uchwałą Nr XVIII/75/2016 Rady Gminy Ciechocin

z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki

w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne, określiła zasady udzielania

pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży wynikające z art. 90t. ust. 4 u. s. o., nie uchwaliła

natomiast wcześniej programu, o którym mowa w art. 90t. ust. 1 pkt 2, co jest naruszeniem

przepisu art. 90t. ust. 4 i przesłanką do uchylenia powoływanej wyżej uchwały.

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży został przyjęty Uchwałą Nr

XX/95/2020 Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach na

terenie Gminy Ciechocin.

Zatem podstawa wynikającą z art. 90t. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. u. s. o. do

podjęcia niniejszej uchwały została spełniona.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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