
 

 

UCHWAŁA NR 71/2018 

RADY MIEJSKIEJ W PRZEMYŚLU 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Uchwały nr 113/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu  

z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków  

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. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm), art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późń.zm), art. 90t ust. 4 ustawy 

z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn.zm) oraz § 6 Uchwały  

nr 245/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Przemyskiego 

Systemu Pracy nad Uzdolnieniami Uczniowskimi Dzieci i Młodzieży, Rada Miejska w Przemyślu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 113/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 19 czerwca 2017 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków 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, otrzymuje brzmienie jak w załączniku 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemyśla. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

 

 

Bogusław Zaleszczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 28 maja 2018 r.

Poz. 2603



 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71/2018 

Rady Miejskiej w Przemyślu 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów 

Rozdział I Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla 

§ 1 

Stypendium Prezydenta Miasta Przemyśla może otrzymać uczeń uczęszczający do szkoły, której siedziba 

znajduje się na terenie Miasta Przemyśla, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i spełnia 

jedno z poniższych kryteriów: 

1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej: 

a) 5,6 w przypadku uczniów szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych oraz oddziałów gimnazjalnych 

w szkołach podstawowych, 

b) 5,4 w przypadku szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych, 

2) jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju organizowanego 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 r. nr 13,  

poz. 125 z późń.zm.), potwierdzony zaświadczeniem, o którym mowa w ww. rozporządzeniu, 

3) uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. 

Rozdział II Zasady i tryb przyznawania i wypłata stypendiów 

§ 2. 1. Prawo do zgłoszenia kandydata do stypendium posiada: 

1) rodzic/prawny opiekun ucznia, 

2) pełnoletni uczeń, 

3) wychowawca klasy. 

2. Wzór wniosku stanowi Załącznik do Szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla 

uzdolnionych uczniów. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 wraz z załącznikami składa się do dyrektora szkoły, do której 

uczęszcza uczeń do dnia 30 czerwca danego roku. 

4. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Do wniosku dołącza się potwierdzoną przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń za zgodność 

z oryginałem, kserokopię świadectwa szkolnego oraz innych dokumentów potwierdzających spełnienie 

kryteriów uprawniających do ubiegania się o stypendium. Dyrektor szkoły po weryfikacji składa wniosek do 

Prezydenta Miasta Przemyśla w terminie do 30 lipca danego roku. 

6. Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Przemyślu dokonuje weryfikacji poprawności formalnej 

wniosków pod względem ich zgodności z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 

7. Ostateczną decyzję o przyznanych stypendiach podejmuje Prezydent Miasta Przemyśla w ramach 

posiadanych środków, o czym informuje dyrektorów szkół, do których uczęszczają uczniowie, którym 

przyznano stypendia. 

8. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości z podaniem imienia 

i nazwiska stypendysty oraz szkoły do której uczęszcza do 31 sierpnia danego roku. 

9. Uroczyste wręczenie dyplomów uczniom, którym przyznano stypendium, nastąpi w terminie podanym 

na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu: www.um.przemysl.pl. 
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§ 3. 1. Stypendium wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego przelewem na 

wskazany we wniosku rachunek bankowy. 

2. Utrata prawa do otrzymania stypendium następuje w przypadku: 

1) uzyskania od dyrektora szkoły informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy zachowania, 

2) rezygnacji z pobierania stypendium złożonej przez pełnoletniego ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) 

niepełnoletniego ucznia. 

3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej Prezydenta 

Miasta Przemyśla o okolicznościach wymienionych w ust. 2. 

4. Pełnoletni stypendysta lub rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania (w formie pisemnej) Prezydenta Miasta Przemyśla o zmianach informacji 

podanych we wniosku o przyznanie stypendium. 

5. Pełnoletni stypendysta, rodzic (opiekun prawny) ucznia niepełnoletniego akceptuje niniejsze warunki 

poprzez podpisanie odpowiedniego oświadczenia stanowiącego część wniosku. 

Rozdział III Postanowienia końcowe 

§ 4. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana jest corocznie w budżecie 

Miasta Przemyśla. 

§ 5. Prezydent Miasta Przemyśla określa corocznie wysokość stypendium w stosownym zarządzeniu. 

§ 6. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości. 

 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

  

Bogusław Zaleszczyk 
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Załącznik do Szczegółowych  

warunków przyznawania stypendiów  

dla uzdolnionych uczniów 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA PRZEMYŚLA 
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