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UCHWAŁA NR V/25/11
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - Mieszkańców Wsi 
Bystra i Sidzina. 

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 256, 
poz. 2572 z późń. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznając konieczność otoczenia opieką uzdolnionych dzieci i młodzieży, których wiedza i osiągnięcia 
w dziedzinie nauki, sztuki, artystyczne i sportu wykraczają poza wymagania programowe szkół i uczelni, 
w których się kształcą lub posiadają inne znaczące osiągnięcia przyjmuje lokalny program wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży - mieszkańców wsi Bystra i Sidzina, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/37/07 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie 
Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, Mieszkańców Wsi Bystra i Sidzina. 

§ 3. Wykonanie obowiązków w zakresie realizacji Programu powierza się Wójtowi Gminy Bystra-Sidzina. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2011 r. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/11

Rady Gminy Bystra-Sidzina

z dnia 31 marca 2011 r.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY - 
MIESZKAŃCÓW WSI BYSTRA I SIDZINA 

Cele, formy i kryteria programu: 

- Stworzenie możliwości rozwijania umiejętności oraz zdolności dzieci i młodzieży 

- Zachęcanie do zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności 

- Pomoc rzeczowa i finansowa dla posiadających wizję swojej dalszej pracy i chcą nadal się rozwijać. 

§ 1. 1. Program ma na celu wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców wsi Bystra 
i Sidzina. 

2. Ilekroć w Programie mówi się o: 

a) uczniu – rozumie się ucznia szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, 
z wyjątkiem szkół dla dorosłych 

b) studencie – rozumie się studenta, który nie ukończył 26 roku życia i studiuje na studiach licencjackich, 
magisterskich, wyższych zawodowych 

c) programie – rozumie się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży mieszkańców 
wsi Bystra i Sidzina. 

§ 2. 1. Program obejmuje uczniów i studentów, którzy mają bardzo dobre lub wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie: 

a) nauki; 

b) sztuki; 

c) kultury; 

d) kultury fizycznej i sportu. 

§ 3. 1. Podstawową formą pomocy szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży jest stypendium Wójta Gminy 
Bystra-Sidzina. 

2. W szczególnych przypadkach Wójt Gminy Bystra-Sidzina po zasięgnięciu opinii Komisji o której mowa 
w § 10 i § 11 i § 12, może ustalić formę pomocy szczególnie uzdolnionym uczniom taką jak np.: na organizację 
odczytu, wystawy, prezentację, indywidualną opiekę naukową czy artystyczną. 

§ 4. 

W ramach Programu może być przyznane stypendium szczególnie; 

1)uczniowi – laureatowi olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim. 

2)uczniowi – uzyskującemu bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 4,7) i reprezentującemu szkołę 
i gminę w regionie lub na szczeblu ogólnopolskim w konkursach, przeglądach, wystawach itp. 

3)studentowi – który uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 4,5) i posiadającemu publikacje, 
innowacje, inne osiągnięcia naukowe lub w dziedzinie sztuki, artystyczne i kultury. 

4)uczniowi (studentowi) - który legitymuje się bardzo dobrymi i dobrymi osiągnięciami w nauce (średnia co 
najmniej 4,0), oraz bardzo dobrymi osiągnięciami sportowymi na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub 
innym w danej dyscyplinie sportowej. 
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§ 5. Uczniowie i studenci zakwalifikowani przez komisję o której mowa w § 10 objęci są programem na okres 
od września do czerwca danego roku szkolnego. Mają oni prawo do ponownego ubiegania się o objęcie 
Programem w latach następnych na podstawie osiągnięć z okresu po przyznaniu ostatniego stypendium. 

§ 6. Stypendium Wójta Gminy Bystra – Sidzina powinno służyć rozwojowi szczególnych zdolności i może być 
przeznaczone wyłącznie na cel związany z uzdolnieniem, a w szczególności na zakup lub dofinansowanie sprzętu 
sportowego, strojów sportowych lub artystycznych, instrumentów muzycznych, materiałów plastycznych, 
sfinansowanie lub dofinansowanie warsztatów lub kursów (językowych, komputerowych, aktorskich, 
piosenkarskich, itp.) wyjazdów szkoleniowych, obozów sportowych, udziału w zawodach, konkursach, 
festiwalach, prywatnych lekcjach w wybranej dziedzinie, a także pokrycie kosztów dojazdu do szkoły, klubu, 
placówki oświatowej, itp. 

§ 7. 

Ustanawia się następujące kategorie stypendiów; 

a) stypendium naukowe - I i II stopnia 

b) stypendium sportowe - I, II, III stopnia 

c) stypendium artystyczne - I, II, III stopnia 

§ 8. 

Stypendium Wójta Gminy może zostać przyznane w maksymalnej wysokości; 

I stopnia do 1 500 zł 

II stopnia do 1 000 zł 

III stopnia do 700 zł 

§ 9. Stypendia przyznawane są w danym roku w ramach środków finansowych określonych przez Radę Gminy 
Bystra – Sidzina w uchwale budżetowej na dany rok. 

§ 10. W celu rozpatrzenia wniosków Wójt Gminy powołuje Komisję ds. Gminnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - Mieszkańców Wsi Bystra i Sidzina. 

§ 11. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów 
w obecności co najmniej połowy składu. 

§ 12. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium oraz o jego wysokości decyduje Wójt Gminy Bystra – 
Sidzina, na podstawie propozycji przedłożonej przez Komisję, o której mowa w § 10. 

§ 13. W decyzji o przyznaniu stypendium określa się w szczególności wysokość stypendium, jego 
przeznaczenie, termin i warunki wypłaty stypendium. 

§ 14. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
działających na terenie Gminy Bystra – Sidzina oraz młodzież i studenci ucząca się w szkołach 
ponadgimnazjalnych i uczelniach poza terenem Gminy Bystra – Sidzina, zamieszkująca na stałe na terenie Gminy 
Bystra – Sidzina. 

§ 15. 

Prawo o ubieganie się o stypendium; 

a) naukowe I stopnia – ma uczestnik konkursów, olimpiad przedmiotowych na szczeblu ponadwojewódzkim 
i zwycięzca konkursów i olimpiad wojewódzkich 

b) naukowe II stopnia – ma uczestnik konkursów, olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim 
i zwycięzca konkursów i olimpiad powiatowych 

c) sportowe lub artystyczne I stopnia – ma uczestnik konkursów, zawodów, festiwali, itp. na szczeblu 
ogólnopolskim lub międzynarodowym 

d) sportowe lub artystyczne II stopnia – ma osoba, która zajęła miejsca od 1 do 6 w konkursach, zawodach, 
festiwalach, itp. na szczeblu wojewódzkim 

§ 16. 
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Wnioski o stypendium dla kandydatów w ramach Programu mogą składać; 

a) dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji kultury i sportowych 

b) radni Rady Gminy Bystra – Sidzina 

c) organizacje pozarządowe 

d) trener, kierownik klubu sportowego 

e) sam zainteresowany lub jego prawny opiekun 

zwani dalej wnioskodawcą. 

§ 17. 

Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium. 

Wniosek o przyznanie stypendium w ramach Programu powinien zawierać; 

a) dane instytucji lub osoby zgłaszającej (wnioskodawcy) 

b) dane kandydata 

c) opinię dyrektora placówki oświatowej, kulturalnej lub sportowej (w przypadku studenta – dziekana wydziału 
uczelni, do której kandydat uczęszcza) 

d) uzasadnienie 

e) dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia (studenta) – zaświadczenie o średniej ocen, kopie dyplomów 
(potwierdzone za zgodność z oryginałem) publikacje, opinie itp. 

(wzór wniosku zał. Nr 1 do Programu) 

§ 18. Wnioski przyjmuje Wójt Gminy Bystra-Sidzina do 30 sierpnia danego roku kalendarzowego. 

§ 19. Komisja rozpatruje zgłoszone wnioski do 15 września danego roku kalendarzowego. 

§ 20. Wójt Gminy rozpatruje propozycje Komisji do 30 września danego roku kalendarzowego. 

§ 21. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Bystra – Sidzina. Od decyzji tej nie 
przysługuje odwołanie. 

§ 22. Do pomocy, o której mowa w § 3 ust. 2 Programu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 
przyznawania stypendium. 

§ 23. W przypadku przyznania wsparcia w ramach Programu inspektor ds. oświaty przekazuje informację 
o stypendium do dyrekcji placówki oświatowej do której uczęszcza wymieniony uczeń. 

§ 24. 1. Wójt Gminy cofa wsparcie w ramach Programu, jeżeli uczeń (student): 

1)zmienił w czasie roku szkolnego miejsce stałego zamieszkania na miejsce poza terenem Gminy Bystra-Sidzina 

2)został skreślony z listy uczniów (studentów) 

3)przerwał naukę w czasie roku szkolnego (akademickiego) 

4)został skazany prawomocnym orzeczeniem sądowym 

2. O zaistnieniu okoliczności powodujących cofnięcie stypendium, szkoła, uczeń (student), jego rodzice lub 
prawni opiekunowie powinni natychmiast zawiadomić Wójta Gminy. 

3. Środki pieniężne wypłacone po dacie zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę do ich cofnięcia, 
podlegają zwrotowi. 
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