
UCHWAŁA Nr VII/437/18 

Rady Gminy Kościerzyna 

z  dnia 31 sierpnia 2018 r. 

 

w sprawie : zmiany uchwały Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 

roku w sprawie określenia zasad przyznawania  Stypendium Edukacyjnego 

Gminy Kościerzyna 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U.2018 z dnia 2018.05.24 , poz. 994) Rada Gminy Kościerzyna uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Nr X/181/12 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 03 sierpnia 2012 roku w sprawie 

określenia zasad przyznawania  Stypendium Edukacyjnego Gminy Kościerzyna (publikacja w 

Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07.08.2012r., poz. 2624, zmiana :  Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 

24.06.2014r., poz. 2217) wprowadza się następujące zmiany : 

1) § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie : 

Ustanawia się “Stypendium Edukacyjne Gminy Kościerzyna” , jako wyróżnienie dla 

szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i  gimnazjów ( do czasu ich 

wygaśnięcia ), dla których organem prowadzącym jest Gmina Kościerzyna oraz uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz studentów mających stałe miejsce 

zamieszkania na terenie Gminy Kościerzyna. 

2) § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie : 

Prawo do ubiegania się o stypendium Edukacyjne Gminy  Kościerzyna przysługuje za 

osiągnięcia w nauce: 

a) Studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych zlokalizowanych w obrębie RP do 

ukończenia 26 roku życia, 

b) Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dziennych pod 

warunkiem podjęcia studiów stacjonarnych, 

c) Uczniom szkół podstawowych klas V-VIII, gimnazjów ( do czasu ich wygaśnięcia ) i 

szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych dziennych. 

3) § 3 I. Zasady ogólne, ust.1 otrzymuje brzmienie : 

Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, realizowanej w postaci jednorazowego 

dofinansowania w wysokości : 

a) 35% kwoty wyodrębnionej w budżecie w danym roku przeznacza się na 

stypendia dla studentów, 

b) 15% kwoty wyodrębnionej w budżecie w danym roku przeznacza się na 

stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, 

c) - 30% kwoty wyodrębnionej  w budżecie w danym roku przeznacza się na 

stypendia dla uczniów szkół podstawowych w roku 2018 



- 40% kwoty wyodrębnionej  w budżecie w danym roku przeznacza się na 

stypendia dla uczniów szkół podstawowych w roku 2019 

 - 50% kwoty wyodrębnionej  w budżecie w danym roku przeznacza się na 

stypendia dla uczniów szkół podstawowych w roku 2020 i w latach kolejnych, 

d)  - 20% kwoty wyodrębnionej w budżecie w danym roku przeznacza się na 

stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku 2018 

 - 10% kwoty wyodrębnionej w budżecie w danym roku przeznacza się na 

stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku 2019. 

4) § 3 II Kryteria przyznawania, ust.2 otrzymuje brzmienie : 

Stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał co 

najmniej: 

a) w przypadku uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i szkół 

ponadpodstawowych średnią 5,20 z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego, 

b) w przypadku uczniów i absolwentów gimnazjów średnią 5,30 z ocen 

uzyskanych na koniec roku szkolnego, 

c) w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych średnią 5,50 z ocen 

uzyskanych na koniec roku szkolnego, 

d) w przypadku uczniów klas VII i absolwentów szkół podstawowych średnią 5,30 

z ocen uzyskanych na koniec roku szkolnego, 

a ponadto spełnia dodatkowo minimum jedno z poniższych kryteriów : 

 Jest laureatem bądź finalistą olimpiad i konkursów przedmiotowych w tym 

międzynarodowych, ogólnopolskich, oraz szczebla wojewódzkiego, 

 Legitymuje się osiągnięciami z wybranej dziedziny i ujawnia szczególne 

uzdolnienia, 

 Aktywnie działa społecznie na rzecz lokalnego środowiska . 

5) Wzór wniosku, o którym mowa w §4 ust.3,  stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościerzyna. 

 

§ 3 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

           Andrzej Bober 

 

 

 

 

 

 


