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UCHWAŁA NR VII/133/2019 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 11 lipca 2019 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w Gliwicach” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu 
zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) w związku z art. 116 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.) na 
wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala co następuje 

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta Gliwice  w ramach „Miejskiego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w Gliwicach stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie 
ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice" 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

 
 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr VII/133/2019 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 11 lipca 2019 r. 

Regulamin przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta w ramach „Miejskiego programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w Gliwicach" 

§ 1. W celu realizacji „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
pobierających naukę w  Gliwicach” przyznaje się stypendia Prezydenta Miasta. 

§ 2. Stypendium Prezydenta Miasta może być przyznane wybitnie uzdolnionym uczniom szkół 
podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz szkół artystycznych pobierających naukę na terenie Miasta 
Gliwice. 

§ 3. Wniosek o przyznanie stypendium może zostać złożony za osiągnięcia ucznia w roku szkolnym 
poprzedzającym rok szkolny złożenia wniosku o Stypendium Prezydenta Miasta, którego średnia  uzyskanych 
ocen w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej wynosi co najmniej 4,0 w szkole ponadpodstawowej oraz  co 
najmniej 5,0 w szkole podstawowej. 

§ 4. Za osiągnięcia o których mowa w § 3 Regulaminu  uznaje się następujące osiągnięcia uzyskane  
w konkursach i olimpiadach: 

1. Szkoły ponadpodstawowe: 

1) laureat, finalista, uczestnik przedmiotowych olimpiad międzynarodowych; 

2) laureat przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście 
Ministerstwa Edukacji Narodowej; 

3) finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście 
Ministerstwa Edukacji Narodowej; 

4) uczestnik etapu ogólnopolskiego przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, 
umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

2. Szkoły podstawowe: 

1) laureat przedmiotowych olimpiad dla szkół podstawowych umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji 
Narodowej; 

3) finalista przedmiotowych olimpiad dla szkół podstawowych, umieszczonych na liście Ministerstwa Edukacji 
Narodowej; 

4) laureat wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty; 

5) finalista wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty. 

3. Uczniowie szkół artystycznych, którzy legitymują się osiągnięciami artystycznymi na szczeblu 
międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim i posiadają tytuł: 

1) laureat Konkursu Centrum Edukacji Artystycznej; 

2) laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów organizowanych przez szkoły artystyczne 
i instytucje kultury; 

3) laureat międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkół artystycznych I i II st. organizowanych przez 
Centrum Edukacji Artystycznej i rekomendowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

§ 5. 1.  Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta może wystąpić: 

1) dyrektor lub nauczyciel szkoły, po uzyskaniu zgody ucznia lub jego opiekunów prawnych; 
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2) rodzic lub opiekun prawny ucznia; 

3) pełnoletni uczeń. 

2. Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach, w terminie do 
30 września, w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 
dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną dowody potwierdzające wyniki w nauce,  oraz uzyskanie 
osiągnięć wymienionych w § 4. Regulaminu. 

§ 6. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określi Prezydent Miasta w formie zarządzenia.  

§ 7. Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice  zostanie wypłacone jednorazowo w kwocie od 500 zł do 
4000 zł. 

§ 8. O ostatecznej liczbie i kwotach przyznanych w danym roku stypendiów dla uczniów decyduje 
Prezydent Miasta. 

§ 9. Stypendium Prezydenta Miasta jest finansowane z budżetu Miasta Gliwice. 

§ 10. 1.  Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o uczniach szkół podstawowych w roku szkolnym 
2019/2020 rozumie się przez to również uczniów gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych. 

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o osiągnięciach w konkursach i olimpiadach dla szkół 
podstawowych, w roku szkolnym 2019/2020 rozumie się przez to odpowiednio także osiągnięcia w konkursach 
dla gimnazjów i oddziałów gimnazjalnych. 

3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o uczniach szkół ponadpodstawowych oraz osiągnieciach 
w konkursach i olimpiadach dla szkół ponadpodstawowych, rozumie się przez to odpowiednio również 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osiągniecia w konkursach i olimpiadach dla szkół 
ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach. 


