UCHWAŁA NR XV/95/2015
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 21 grudnia 2015 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp.
uzdolnionym dzieciom i młodzieży
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z
2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z
2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XLVII/310/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia
12 listopada 2014r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp.
uzdolnionym dzieciom i młodzieży (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2014r., poz. 6525) wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie
„§ 3. Stypendium
mogą
otrzymać,
po
spełnieniu
warunków
określonych
w Regulaminie, uzdolnione dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie Gminy Książ Wlkp. będące
uczniami szkół podstawowych i gimnazjów zlokalizowanych na terenie Gminy Książ Wlkp.”;
2) w § 5 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uzyskali w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres na który stypendium ma być przyznane
tytuł laureata lub finalisty konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych organizowanych przez
kuratora oświaty lub zajęli I, II, III miejsca w innych konkursach, olimpiadach lub turniejach na
szczeblu co najmniej ogólnopolskim”;
3) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Książu
Wlkp., terminie w od 15 do 30 czerwca roku szkolnego, w którym zostały spełnione warunki do
jego otrzymania.”;
3) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Stypendium przyznaje Burmistrz Książa Wlkp. w terminie 21 dni od daty upływu terminu do
składania wniosków”;
4) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. O przyznaniu stypendium zawiadamia się na piśmie rodziców uczniów, którym stypendium
zostało przyznane”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XV/ 95/2015 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015 r.
Podjęcie uchwały nr XLVII/310/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada
2014r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym
dzieciom i młodzieży okazało się trafną formą uhonorowania wybitnych uczniów.
W opinii Komisji Stypendialnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu spostrzeżeń
i uwag ze strony podmiotów zainteresowanych (m.in. rodziców, dyrektorów szkół) uregulowanie
zawarte w przedmiotowym Regulaminie wymaga wprowadzenia kilku zmian.
Jedną z nich jest poszerzenie grupy uczniów uprawnionych do otrzymania stypendium
o dzieci uczęszczające do klas z I-III w szkołach podstawowych. Praktyka pokazuje, że również
najmłodsi uczniowie biorą udział w ogólnopolskich konkursach i odnoszą sukcesy, które warto
wyróżnić poprzez przyznanie stypendium.
Kolejna proponowana zmiana dotyczy poszerzenia katalogu kryteriów, których spełnienie
warunkuje przyznanie stypendium za szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce. Uczniowie,
którzy zajęli I, II lub trzecie miejsca w konkursach, olimpiadach lub turniejach co najmniej na
szczeblu ogólnopolskim również będą mogli ubiegać się o przyznanie stypendium. Dotychczas
możliwość taką mieli tylko uczniowie, którym przyznano tytuł laureata lub finalisty konkursów,
turniejów, olimpiad organizowanych przez kuratora oświaty.
Następne zmiany zaproponowane w niniejszej uchwale są ściśle związane z formalną
stroną ubiegania się o stypendium i doprecyzowują termin składania wniosków o przyznanie
stypendiów i termin ich rozpatrywania a także określają sposób powiadamiania rodziców ucznia o
przyznaniu stypendium Burmistrza Książa Wlkp.
Przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego i dotyczy statutowej działalności
niektórych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Książ Wlkp. W związku
z powyższym, została poddana procedurze konsultacji na podstawie Uchwały Nr XVIII/321/2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z rada działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji. Zainteresowane podmioty, w terminie od dnia 26 listopada 2015r. do
10 grudnia 2015r., miały możliwość wyrażenia swojej opinii na piśmie. We wskazanym terminie
do tut. Urzędu nie wpłynęła żadna opinia.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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