UCHWAŁA NR XXXIV/566/2018
RADY GMINY STĘŻYCA
z dnia 16 października 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) Rada Gminy Stężyca uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się zmiany w załączniku do uchwały Nr XXX/316/2013 Rady Gminy Stężyca z dnia
03 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów w następującym brzmieniu:
1. § 1 ust. 1 załącznika otrzymuje brzmienie:
„1. Do ubiegania się o stypendium mają prawo zamieszkujący na terenie Gminy Stężyca:
a) absolwenci szkół podstawowych,
b) absolwenci gimnazjów,
c) uczniowie i absolwenci szkół ponadpodstawowych,
d) uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych,
e) studenci i absolwenci stacjonarnych wszystkich rodzajów szkół wyższych.”.
2. § 2 ust. 3 załącznika otrzymuje brzmienie:
„3. Termin składania podań o stypendia:
a) do dnia 15 sierpnia bieżącego roku dla absolwentów szkół podstawowych, absolwentów
gimnazjów, uczniów i absolwentów szkół ponadpodstawowych, uczniów i absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych,
b) do dnia 30 września bieżącego roku dla studentów i absolwentów studiów stacjonarnych.”.
3. § 3 ust. 1 i 2 załącznika otrzymuje brzmienie:
„1. absolwent szkoły podstawowej, absolwent gimnazjum ze średnią ocen co najmniej - 5,25 i co
najmniej dobrą oceną z zachowania.
2. uczeń i absolwent szkoły ponadpodstawowej, uczeń i absolwent szkoły ponadgimnazjalnej z co
najmniej dobrą oceną z zachowania i osiągnął średnią ocen co najmniej - 4,75 za ostatni rok nauki.”.
4. § 4 ust. 4 załącznika otrzymuje brzmienie:
„4. Wysokość przyznanego stypendium wynosi 100,00 zł miesięcznie - płatne kwartalnie, natomiast
w przypadku absolwentów szkół ponadpodstawowych, absolwentów szkół ponadgimnazjalnych oraz
absolwentów studiów stacjonarnych - płatne jednorazowo w terminie do dnia 31 października danego
roku.”.
5. § 5 ust. 1 załącznika otrzymuje brzmienie:
„1. Absolwentom szkół podstawowych, absolwentom gimnazjów, uczniom i absolwentom szkół
ponadpodstawowych oraz uczniom i absolwentom szkół ponadgimnazjalnych na dany rok szkolny, tj. od
dnia 01 września do dnia 30 czerwca danego roku.”.
6. § 6 załącznika otrzymuje brzmienie:
„Wypłata stypendium następuje w kasie Urzędu Gminy Stężyca przy ul. Parkowej 1 lub na
konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stężyca
Stefan Literski
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UZASADNIENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r., poz. 60) na podstawie art. 117 przedmiotowej ustawy z dniem 1 września 2017 roku
dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stała się ośmioletnią szkołą podstawową, a z końcem roku
szkolnego 2018/2019 gimnazja ulegają likwidacji z mocy art. 127 w/w ustawy poprzez wygaszanie.
Wobec powyższego rok szkolny 2018/2019 zakończą dwa roczniki, tj. klasa ósma szkoły
podstawowej i klasa trzecia gimnazjum. W dalszych latach te dwa roczniki będą się kształcić w szkole
ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej (wg typu szkoły, który została przez Nich ukończona).
Przedmiotowa uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla
uczniów i studentów, dostosowuje zapisy do obecnie obowiązującego Prawa Oświatowego.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.
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