Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki
w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania
stypendiów miasta Dąbrowa Górnicza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.), art. 12 pkt 10a, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511, z późn. zm.), art. 90t
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481, z późn. zm.) oraz
Uchwały Nr XVIII/315/2020 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia
Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.) – na
wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:
§ 1. Ustanawia się stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza za wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia
naukowe i artystyczne szczególnie uzdolnionych uczniów, pobierających naukę na terenie Miasta Dąbrowa
Górnicza.
§ 2. Określa się Regulamin przyznawania stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLVIII/870/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie fundowania Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej dla Najzdolniejszych Uczniów
i Studentów – Mieszkańców Dąbrowy Górniczej (t. j. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 2562, z późn.
zm.).
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Dąbrowie
Górniczej
Agnieszka Pasternak
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Załącznik do Uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia....................2020 r.
Regulamin przyznawania stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza
§ 1. Beneficjenci Stypendium
1. O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież pobierający naukę na terenie Miasta Dąbrowa
Górnicza, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy uczęszczają do:
1) klasy IV - VIII szkoły podstawowej działającej na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza,
2) szkoły ponadpodstawowej, działającej na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza.
2. Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej za osiągnięcia naukowe może być przyznane uczniom szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4.00 oraz uzyskali łącznie co
najmniej 100 pkt za kryteria wymienione w ust. 3. Brane są pod uwagę maksymalnie trzy najwyżej punktowane
osiągnięcia kandydata.
3. Ustala się następującą punktację kryteriów uprawniających do uzyskania stypendium Miasta Dąbrowa
Górnicza:
1) Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej może być przyznane za osiągnięcia naukowe uczniom szkół
podstawowych i ponadpodstawowych, którzy uzyskali na świadectwie szkolnym z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych średnią ocen w klasyfikacji rocznej według następującej skali:
a) za średnią ocen 4,00 – 4,50 pkt-10 pkt,
b) za średnią ocen od 4,51 do 5,00 - 15 pkt,
c) za średnią ocen od 5,01 do 5,50 - 20 pkt,
d) za średnią ocen od 5,51 do 6,00 – 25 pkt;
2) 65 pkt – dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty lub zajęli miejsca od I do III w turnieju lub
olimpiadzie o charakterze przedmiotowym, interdyscyplinarnym lub tematycznym, zwalniających ucznia
z części egzaminu ósmoklasisty, maturalnego lub zapewniających uzyskanie indeksu wyższej uczelni,
zorganizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia
2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U.
z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.);
3) 65 pkt – dla uczniów, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty lub zajęli miejsca od I do III w turnieju lub
olimpiadzie o charakterze przedmiotowym, interdyscyplinarnym lub tematycznym, ujętych w komunikacie
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych
z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym,
publikowanym zgodnie z art. 44zzzw ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1481, z późn. zm.) lub wymienionych w wykazie publikowanym corocznie przez
Centrum Edukacji Artystycznej - w przypadku konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych.
Należy pamiętać o załączeniu do wniosku stosownych dokumentów potwierdzających fakt uzyskania
zwolnienia z części egzaminu lub potwierdzających fakt uzyskania indeksu wyższej uczelni;
4) 50 pkt – dla uczniów, którzy uzyskali tytuł finalisty, laureata lub zajęli miejsca od I do III w konkursie,
turnieju lub olimpiadzie, zorganizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów,
turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.) lub Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów
dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2328), nieuprawniających
do zwolnienia z egzaminów wymienionych w pkt 2;
5) 10 pkt - uzyskanie tytułu laureata, finalisty lub zajęciu miejsca od I do III w innym niż ujęte
w pkt 1-3, konkursie międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim - np. Olimpus, Kangur, Lwiątko,
Fox, Matematyka bez granic, Archimedes, Świetlik, Kangurek, Galileo, Alfik, Panda, itp.;
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6) Dla uczniów, którzy uzyskali znaczące osiągnięcia sportowe w roku szkolnym poprzedzającym uzyskanie
stypendium, polegające na:
a) udziale w Mistrzostwach Europy lub Mistrzostwach Świata -50 pkt,
b) udziale
w Mistrzostwach
Polski,
finał
krajowy,
ogólnopolski
Juniorów
Młodszych/Juniorów/Kadetów/Młodzików organizowane przez Polskie Związki Sportowe, Śląski
Związek Sportowy i Wojewódzkie Szkolne Związki Sportowe - 40 pkt,
c) zajęciu miejsca od I do III w Mistrzostwach Województwa Śląskiego oraz zajęciu miejsca od I do III
w Mistrzostwach Międzywojewódzkich, ćwierćfinałach Mistrzostw Polskich o randze niższej niż
wymienione w pkt a i b organizowanych przez Śląskie Związki Sportowe i Polski Związek Sportowy punktacja zgodnie z tabelą:
Osiągnięcie

Mistrzostwa
Śląskiego

I miejsce
II miejsce
III miejsce

Województwa Mistrzostwa Międzywojewódzkie
40 pkt.
35 pkt.
25 pkt.

45 pkt.
40 pkt.
30 pkt.

7) Przyznaje się dodatkowo punkty za uzyskanie:
a) tytułu laureata w konkursach wymienionych w pkt 2 i 3 - 30 pkt,
b) tytułu finalisty w konkursach wymienionych w pkt 2 i 3 - 25 pkt,
c) tytułu laureata, finalisty lub zajęcie 1 - go miejsca w konkursach o których mowa w pkt 4 - 20 pkt,
d) drugiego miejsca w konkursach o których mowa w pkt 4 - 15 pkt,
e) trzeciego miejsca w konkursach o których mowa w pkt 4 - 10 pkt.
§ 2. Zgłaszanie wniosków o przyznanie stypendium.
1. Zgłoszenia kandydatów do stypendium dokonać należy w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Górniczej w terminie do 10 lipca każdego roku szkolnego, na wnioskach o przyznanie
stypendium, których wzory dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.
2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1) poświadczone przez dyrektora szkoły zaświadczenie o średniej ocen za miniony rok szkolny;
2) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w minionym roku szkolnym;
3) regulaminy konkursów lub wydruki regulaminów konkursów ze strony internetowej organizatora
z podaniem źródła jego dostępności - link do strony internetowej;
4) numer rachunku bankowego - w przypadku, gdy stypendium ma zostać wypłacone przelewem.
3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić rodzic lub opiekun prawny ucznia lub pełnoletni
uczeń.
4. Postępowanie o przyznanie stypendium może również wszcząć z urzędu Prezydent Miasta Dąbrowy
Górniczej.
§ 3. Przyznawanie i wypłacanie stypendiów
1. Stypendium Miasta Dąbrowy Górniczej przyznaje się uczniom na jeden rok szkolny. Stypendium
wypłacane jest przez okres dziesięciu miesięcy, tj. od września do czerwca roku szkolnego następującego po
roku, w którym uczeń uzyskał oceny i osiągnięcia przedstawione we wniosku.
2. Wysokość stypendium wynosi 200 zł miesięcznie.
3. Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej przyznaje oraz odmawia przyznania stypendium w drodze decyzji
administracyjnej.
4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
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5. Lista kandydatów ustalana jest według liczby uzyskanych punktów od najwyższej do najniższej.
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej przyznaje stypendia biorąc pod uwagę pulę posiadanych środków
finansowych.
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Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za
wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu
przyznawania stypendiów miasta Dąbrowa Górnicza
Podstawę prawną do podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 90t ust. 4 w zw. z ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1481, z późn. zm.).
Na podstawie regulacji art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy jednostki samorządu terytorialnego mogą przyjmować
lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Programy te są tworzone we współpracy z organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 688, z późn. zm.).
Zauważyć należy, że na sesji w dniu 5 lutego 2020 r. została podjęta uchwała Nr XVIII/315/2020 Rady
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w sprawie ustalenia Lokalnego Programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży. Podjęcie tej uchwały było pierwszym etapem procedury zmierzającej do
ustanowienia stypendium miasta Dąbrowa Górnicza dla uzdolnionych uczniów za wyniki w nauce
i znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów
miasta Dąbrowa Górnicza. Wynika to z treści art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym
dopiero w przypadku przyjęcia programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa 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.
Zachodzi zatem konieczność podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie.
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