
UCHWAŁA NR LII/482/2018
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI

z dnia 3 października 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania, form i zakresu pomocy materialnej 
o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański 

w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz 
Gdański

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 14a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), w związku z art. 90t ust. 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, poz. 1560; z 2016 r. poz. 1010; z 2018 r. poz. 1669) 
Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania, formy i zakres pomocy materialnej o charakterze 
motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego 
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański.

§ 2. 1. Pomoc materialna, o której mowa w § 1 może być przyznana w formie:

1) stypendium za wyniki w nauce,

2) stypendium za osiągnięcia sportowe.

2. Do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawniony jest uczeń, który w wyniku klasyfikacji 
końcoworocznej poprzedzającej przyznanie stypendium uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz 
wysoką średnią ocen, tj. co najmniej:

1) 5,7 w klasie IV-VI szkoły podstawowej,

2) 5,5 w klasie VII-VIII szkoły podstawowej lub w klasie III gimnazjum,

3) 5,0 w szkole ponadpodstawowej.

3. Do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe uprawniony jest uczeń, który w wyniku 
klasyfikacji końcoworocznej w klasie IV-VIII szkoły podstawowej lub w klasie III gimnazjum lub w szkole 
ponadpodstawowej, poprzedzającej przyznanie stypendium uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 
średnią ocen co najmniej 4,0 oraz w ciągu ostatniego roku szkolnego, poprzedzającego przyznanie stypendium był 
medalistą (I, II, III miejsce) zawodów sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego we współzawodnictwie 
sportowym organizowanym przez Szkolny Związek Sportowy lub Polski Związek Sportowy, lub międzynarodową 
organizację sportową w dyscyplinie znajdującej się w wykazie "Systemu Sportu Młodzieżowego" prowadzonym 
przez ministra właściwego ds. sportu, lub był zakwalifikowany co najmniej do kadry województwa pomorskiego 
w danym roczniku.

4. Do ubiegania się o wybraną formę stypendium uprawnieni są także absolwenci szkół ponadpodstawowych 
roku szkolnego poprzedzającego przyznanie stypendium, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 lub ust. 3.

5. Osiągnięcia z lipca i sierpnia będą rozpatrywane z wnioskami w kolejnym roku szkolnym.

6. Uczeń może ubiegać się tylko o jedną formę stypendium za dany rok szkolny.

7. Wysokość stypendium wynosi jednorazowo:

1) 500 zł dla ucznia za wyniki lub osiągnięcia w klasie IV - VI szkoły podstawowej,

2) 1 000 zł dla ucznia za wyniki lub osiągnięcia w klasie VII - VIII szkoły podstawowej lub w klasie III 
gimnazjum,

3) 2 000 zł dla ucznia lub absolwenta za wyniki lub osiągnięcia uzyskane w szkole ponadpodstawowej.

§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest na wniosek:

1) rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,

2) pełnoletniego ucznia/absolwenta.
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2. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Pruszcz Gdański, na 
formularzu określonym przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w drodze zarządzenia, w terminie do 15 lipca roku 
szkolnego poprzedzającego przyznanie stypendium.

3. Wnioski podlegają rejestracji w prowadzonym przez Referat Oświaty, Kultury i Sportu rejestrze wniosków 
o przyznanie stypendium.

4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność 
z oryginałem, tj.:

1) świadectwo szkolne,

2) dyplomy, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające uzyskanie osiągnięć, o których mowa w § 
2 ust. 3 - w przypadku ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe,

3) miejsce stałego zamieszkania w Pruszczu Gdańskim - w przypadku, gdy uczeń/absolwent nie figuruje 
w ewidencji ludności Pruszcza Gdańskiego.

5. Wnioski opiniuje Komisja, powołana przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, sporządzając ze swojego 
posiedzenia protokół.

6. W skład Komisji wchodzą:

1) Zastępca Burmistrza ds. Społecznych - jako jej Przewodniczący,

2) Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański,

3) dwaj przedstawiciele Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Pruszcz Gdański,

4) przedstawiciel Referatu Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

7. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący nie później niż do 15 września każdego roku.

8. Jeżeli sytuacja tego wymaga przewodniczący Komisji uprawniony jest do zwołania posiedzenia w innym 
terminie.

9. Stypendia przyznaje Burmistrz Pruszcza Gdańskiego w drodze zarządzenia.

10. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego może w szczególnie uzasadnionych przypadkach w porozumieniu 
z Komisją przyznać stypendium z pominięciem procedur określonych w niniejszej uchwale.

11. Stypendia wypłacane są do 20 września każdego roku szkolnego, na wskazany we wniosku rachunek 
bankowy.

12. Lista uczniów, którym zostało przyznane stypendium zamieszczana będzie na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Pruszcz Gdański.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruszcza Gdańskiego.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/356/2013 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2013 r. 
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla 
uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Czarnecka - 
Szafrańska
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty w przypadku przyjęcia programu wspierania
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa
szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia
dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności
przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione
do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.

Projekt niniejszej uchwały stanowi element Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański, a rozwiązania w niej zawarte mają na celu
podniesienie jakości kształcenia i jeszcze większe zmotywowanie uczniów do lepszej nauki i osiągania
wysokich wyników w sporcie.

Z uwagi na reformę oświaty, która zakłada likwidację gimnazjum, a w zamian utworzenie
8-letniej szkoły podstawowej, zachodzi potrzeba zmiany dotychczas obowiązujących warunków udzielania
pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta
Pruszcz Gdański poprzez umożliwienie ubiegania się o stypendium uczniom klas IV-VIII szkoły
podstawowej.

Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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