UCHWAŁA NR XV/91/2019
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla uzdolnionych uczniów”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku
o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) w związku z uchwałą Nr XV/90/2019 Rady Miejskiej Będzina
z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych
dzieci i młodzieży w Będzinie”
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§ 1. Przyjąć „Regulamin Stypendium Miasta Będzina dla uzdolnionych uczniów”, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Powierzyć wykonanie uchwały Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/388/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku
w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla najzdolniejszych uczniów i studentów”.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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Załącznik do uchwały Nr XV/91/2019
Rady Miejskiej Będzina z dnia 26.09.2019 r.

Regulamin
Stypendium Miasta Będzina
dla uzdolnionych uczniów
§1
W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Będzinie” ustanawia
się Stypendium Miasta Będzina.
§2
O Stypendium Miasta Będzina mogą się ubiegać uczniowie pobierający naukę na terenie Miasta Będzina
w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkołach artystycznych.
§3
1. Wniosek wraz załączoną dokumentacją wykazującą spełnienie przez ucznia warunków określonych w § 4
należy wnieść do Prezydenta Miasta Będzina do 30 września roku szkolnego następującego po roku
szkolnym, w którym uczeń spełnił warunki określone w § 4.
2. Z wnioskiem o stypendium mogą wystąpić:
1) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia,
2) pełnoletni uczeń.
§4
Stypendium za szczególne osiągnięcia w danym roku szkolnym może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie
następujące warunki uwzględnione w pkt 1-3:
1) uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego lub wojewódzkiego konkursu przedmiotowego
organizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym przez kuratora oświaty
lub ogólnopolski komitet olimpiady przedmiotowej albo uzyskał tytuł laureata lub finalisty
zorganizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym konkursu wiedzy o zasięgu
międzynarodowym z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania, albo uzyskał tytuł laureata
lub finalisty zorganizowanego zgodnie z postanowieniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
konkursu z przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
albo uzyskał tytuł laureata lub finalisty w ogólnopolskim konkursie, przeglądzie i festiwalu
organizowanym lub współorganizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
lub w ogólnopolskim konkursie, któremu patronowało Centrum Edukacji Artystycznej, albo odniósł
sukces artystyczny rangi międzynarodowej,
2) swe wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami: udziałem w finałach
konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich, tytułem laureata lub finalisty, miejscem od I do III,
wyróżnieniem w konkursach wojewódzkich lub rejonowych, albo osiągnięciami w konkursach
tematycznych organizowanych przez kuratora oświaty (tytuł laureata, finalisty, I-III miejsce,
wyróżnienie), albo wysokimi wynikami z zewnętrznych egzaminów (co najmniej 85% z części
pisemnej z dwóch i więcej przedmiotów egzaminacyjnych),
3) uzyskał wysoką roczną średnią ocen – powyżej 4,75.
§5
1. Wysokość stypendium dla ucznia szkoły podstawowej wynosi 300 zł miesięcznie, a dla ucznia szkoły
ponadpodstawowej – 350 zł miesięcznie.
2. Przyznane stypendium wypłaca się w dwóch transzach:
1) do końca grudnia za okres od września do grudnia,
2) do końca marca za okres od stycznia do czerwca.
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§6
1. Prezydent Miasta Będzina – po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji stypendialnej – rozstrzyga
o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium w formie decyzji administracyjnej w rozumieniu
Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Komisję stypendialną powołuje Prezydent Miasta Będzina, określa jej skład osobowy i wyznacza
przewodniczącego.
3. Komisja stypendialna zbiera się w terminie ustalonym przez przewodniczącego i opiniuje wnioski złożone
w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu z uwzględnieniem § 7 ust.1.
4. Do zadań komisji stypendialnej należy:
1) analiza formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium,
2) zaopiniowanie wniosków o stypendium pod kątem spełniania przez kandydatów warunków
określonych w niniejszym regulaminie.
5. Protokół posiedzenia komisji zawierający opinię na temat kandydatów do stypendium przewodniczący
komisji przedstawia Prezydentowi Miasta Będzina.
§7
1. Ustala się termin składania wniosków za osiągnięcia w roku szkolnym 2018/2019 – 5 listopada 2019 roku.
2. Na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, o przyznanie stypendium mogą ubiegać się również
uczniowie uczęszczający w roku szkolnym poprzedzającym wniosek o przyznanie stypendium
do gimnazjum lub oddziału gimnazjalnego w szkole podstawowej, do szkoły ponadgimnazjalnej,
publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, działającej na terenie Będzina.
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UZASADNIENIE
Uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Będzina dla uzdolnionych uczniów”
podejmuje się w związku z koniecznością zmiany dotychczasowego regulaminu, wprowadzonego uchwałą
Nr XXXVIII/388/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 24 czerwca 2013 roku.
Art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, decyzją ustawodawcy, przyjął
nowe brzmienie ograniczające adresatów przyjętych przez samorządy lokalnych programów wspierających
uzdolnione dzieci i młodzież do uczniów pobierających naukę na terenie danej jednostki samorządu
terytorialnego.
Zmiana prawa oświatowego w zakresie wspierania utalentowanej młodzieży uniemożliwia kontynuację
przyznawania stypendiów zdolnym uczniom – mieszkańcom Będzina, pobierającym naukę w szkołach
funkcjonujących w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Uniemożliwia także przyznawanie
uczniom na podstawie ustawy o systemie oświaty stypendiów za osiągnięcia artystyczne i sportowe.
Regulamin nowego Stypendium Miasta Będzina uwzględnia także zmianę „Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Będzinie” oraz reformę systemu edukacji
wprowadzającą ośmioletnie szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.
Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których zdolności i zainteresowania
wykraczają poza program szkolny i którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami.
Stypendium powinno sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, pobudzać twórcze myślenie,
wspomagać zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, mobilizować do dalszej pracy
nad sobą.
Samorząd Miasta Będzina, pomimo ograniczeń wynikających ze zmian w obowiązującym prawie
oświatowym, pragnie nadal wspierać młodych uzdolnionych uczniów.
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