UCHWAŁA NR XXI/179/2020
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571) oraz na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019r., poz. 1481, 1818, 2197) Rada Miejska w Dębicy uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Szkolny Program Stypendialny Miasta Dębicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/167/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 01 marca 2016 r. w sprawie
Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego poz. 1048),
zmieniona uchwałą nr XLVIII/513/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 16 kwietnia 2018 r. zmiany uchwały
w sprawie Szkolnego Programu Stypendialnego Miasta Dębicy (Dz. Urz. Województwa Podkarpackiego
poz. 2260).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy
mgr inż. Mateusz Cebula
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/179/2020
Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 9 marca 2020 r.

Szkolny Program Stypendialny Miasta Dębicy

Rozdział I
Cele i formy realizacji Programu
1. Tworzy się Szkolny Program Stypendialny Miasta Dębicy, zwany dalej "Programem",
wspierający szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie miasta
Dębicy.
2. Jako formy realizacji Programu ustanawia się stypendia o nazwie: Stypendium Miasta Dębicy
za wybitne osiągnięcia.
3. Stypendium może być przyznane do czasu ukończenia kształcenia uczniom szkół, dla których
Gmina Miasto Dębica jest organem prowadzącym.
4. Stypendium może być przyznane kandydatom, którzy w danym roku nie otrzymali innego
stypendium przyznawanego przez Burmistrza Miasta Dębicy.
5. Celem Programu jest:
1) promowanie uczniów wybitnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na
rzecz podnoszenia wyników w nauce,
2) zachęcenie uczniów do reprezentowania i promocji Gminy Miasta Dębicy w konkursach
i olimpiadach na szczeblu wojewódzkim, centralnym i międzynarodowym,
3) wzrost aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, a także poczucia własnej wartości
w społeczności szkolnej i lokalnej,
4) pomoc materialna uczniom wybitnie uzdolnionym o charakterze motywacyjnym.
Rozdział II
Stypendium Miasta Dębicy za średnią ocen i wybitne osiągnięcia
1. Stypendium za wybitne osiągnięcia może być przyznane uczniom, którzy spełniają następujące
kryteria:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być
przyznane stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,80 lub uzyskali tytuł laureata konkursów
przedmiotowych i interdyscyplinarnych, zajęli czołowe miejsca w konkursach artystycznych
lub zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym,
2) wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły oraz społeczności lokalnej,
3) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych.
2. W przypadku uzyskania przez ucznia w danym roku szkolnym kilku osiągnięć na różnych
szczeblach, stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej randze.
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Rozdział III
Zasady i tryb przyznawania stypendium
1. Dyrektor szkoły składa do Burmistrza Miasta Dębicy wniosek o przyznanie stypendium,
według określonego wzoru.
2. W przypadku konkursów artystycznych i zawodów sportowych wniosek może złożyć
organizacja, klub sportowy lub stowarzyszenie, które reprezentował uczeń w konkursie.
2. Do wniosku dołącza się, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły
lub inną upoważnioną osobę, reprezentującą organizację, klub sportowy lub stowarzyszenie,
kserokopie dokumentów stwierdzających wyniki w nauce oraz uzyskanie osiągnięć,
o których mowa w rozdziale II ust. 1.
3. Wniosek o przyznanie stypendium wymaga uzyskania pozytywnej opinii rady
pedagogicznej.
4. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Miejskim Zarządzie Oświaty w Dębicy.
5. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać po zakończeniu rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych, jednak nie później niż do 30 czerwca danego roku.
6. Wnioski niekompletne i niespełniające kryteriów określonych w Programie oraz złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
8. Burmistrz Miasta Dębicy powołuje Komisję Stypendialną oraz określa zasady i tryb jej
działania.
9. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Dębicy po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Komisję Stypendialną.
Rozdział IV
Wypłata stypendium
1. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca roku szkolnego następującego
po roku, w którym zostały spełnione warunki do jego uzyskania.
2. Stypendium jest wypłacane miesięcznie w postaci świadczenia pieniężnego przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia niepełnoletniego
lub przez ucznia pełnoletniego.
3. Wypłata stypendium może być wstrzymana w przypadku:
1) skreślenia ucznia z listy uczniów,
2) rezygnacji ucznia ze szkoły,
3) uzyskania potwierdzonej informacji, że uczeń w rażący sposób naruszył normy
zachowania.
4. Stypendium wstrzymuje się z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,
w którym wystąpiło zdarzenie określone w ust. 3.
5. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do poinformowania Burmistrza Miasta Dębicy
o zaistnieniu zdarzenia określonego w ust. 3 w terminie do 7 dni.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
1. Maksymalnie przyznaje się 20 stypendiów.
2. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustala się corocznie
w budżecie gminy.
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