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UCHWAŁA NR LX/466/2014
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Deszczno dla uczniów szczególnie
uzdolnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013r. 594 ze zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa sposób realizacji Programu Stypendialnego, zwanego dalej „Programem”,
stanowiącego podstawę przyznawania pomocy materialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w tym:
1) formy realizacji Programu;
2) rodzaje oraz warunki przyznawania i wypłacania stypendiów;
3) postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania stypendiów.
§ 2. Celem Programu jest:
1) promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz
podnoszenia wyników w nauce;
2) wspieranie uczniów osiągających wyróżniające wyniki sportowe lub artystyczne;
3) zachęcanie uczniów do reprezentowania i promocji gminy w konkursach na szczeblu wojewódzkim,
centralnym i międzynarodowym;
4) pomoc materialna uczniom szczególnie uzdolnionym o charakterze motywacyjnym.
Rozdział 2.
Podstawowe zasady i formy realizacji Programu
§ 3. 1. Program służy materialnemu wspieraniu szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na
terenie gminy Deszczno lub uczęszczających do szkół o których mowa w § 4 posiadających Ważną Kartę
Mieszkańca Gminy Deszczno własną lub rodzica bądź opiekuna prawnego.
2. Jako formy realizacji Programu ustanawia się stypendia w postaci jednorazowych świadczeń pieniężnych
o nazwach:
1) Stypendium za wyniki w nauce;
2) Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe;
3) Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne;
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§ 4. 1. Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 2, 3 może być przyznane, do czasu ukończenia
kształcenia w niżej wymienionych szkołach, uczniom zamieszkałym na terenie gminy Deszczno:
1) podstawowych – od klasy IV, V, VI;
2) gimnazjalnych.
§ 5. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.
Rozdział 3.
Stypendium za wyniki w nauce
§ 6. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia, co najmniej jedno
z poniższych kryteriów:
1) jest laureatem lub finalistą konkursów przedmiotowych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej;
2) jest laureatem konkursów organizowanych pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty;
3) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów klasyfikacji końcowej, średnią ocen
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
a) 5,6 dla szkoły podstawowej;
b) 5,3 dla gimnazjum;
Rozdział 4.
Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne
§ 7. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi spełniającemu co
najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) jest laureatem finału międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego;
2) jest laureatem finału wojewódzkiego konkursu artystycznego.
Rozdział 5.
Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe
§ 8. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi spełniającemu co
najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) jest zdobywcą I, II, III, IV, V lub VI miejsca w mistrzostwach Polski, Europy i Świata,
2) jest zdobywcą I, II lub III miejsca w wojewódzkich i międzywojewódzkich zawodach sportowych,
3) jest powoływany do kadry narodowej lub wojewódzkiej.
Rozdział 6.
Postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania stypendiów
§ 9. 1. Maksymalną wysokość indywidualnego stypendium określa Wójt Gminy Deszczno w drodze
zarządzenia.
2. Stypendium przyznaje się za okres od września do sierpnia roku szkolnego, w którym zostały spełnione
przesłanki do jego uzyskania.
§ 10. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1) rodzice lub prawni opiekunowie,
2) dyrektorzy szkół,
3) organizacje społeczne,
4) kluby.
2. Wniosek o przyznanie stypendium Wójta składa się według wzoru określonego w załączniku do
uchwały.
3. Wniosek musi być zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
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5. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia.
7. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Biurze Obsługi Klienta lub Sekretariacie Urzędu Gminy
po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nie później jednak niż do 15 września.
8. Wnioski niekompletne, niespełniające wymogów określonych w programie oraz złożone po terminie,
nie będą rozpatrywane.
§ 11. 1. W granicach środków przyznanych na ten cel, stypendia przyznaje Wójt po uprzednim,
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Stypendialną.
2. Wójt powołuje w drodze zarządzenia Komisję Stypendialną oraz określa zasady i tryb jej działania.
3. Stypendium jest wypłacane do 15 listopada każdego roku za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku
szkolnym, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica /prawnego opiekuna/.
§ 12. 1. Wójt wstrzymuje wypłatę stypendium albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły
podstawę jego przyznania, a także w razie:
1) skreślenia ucznia z listy uczniów;
2) rezygnacji ucznia z nauki;
3) rezygnacji ucznia z treningów w klubach sportowych lub zawieszenia w prawach zawodnika przez
statutowe władze klubu.
4) rażącego naruszenia przez ucznia norm społecznego zachowania.
§ 13. Uczniów, którym przyznano stypendium Wójt honoruje dodatkowo dyplomem uznania.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Deszczno.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Koper
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Załącznik do Uchwały
Nr LX/466/2014
z dnia 26 września 2014r.
Dane wnioskodawcy
……………………………………
…………………………………….
/adres/
……………………………………..
/telefon/

WNIOSEK
O przyznanie stypendium za*):
1) wyniki w nauce;
2) szczególne osiągnięcia artystyczne;
3) szczególne osiągnięcia sportowe;
uczniowi:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania …………………………………………………………………………….
Nazwa szkoły ……….………………………………………………………………………….
Klasa ……………………………………………………………………………………………
Uzasadnienie wniosku
………………………………………………………………………………………….………
….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….………
1. średnia ocen /wypełnić w przypadku stypendium za wyniki w nauce/ …………….………
2. zachowanie ………………………………………………………………………………….
3. Inne osiągnięcia ucznia ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………….………………………………
….………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………
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…………………………………………………………………………………………………
Numer Karty Mieszkańca Gminy Deszczno ……….......................................… wydanej dla
……………………………………………………
Numer rachunku bankowego rodzica/opiekuna prawnego (imię i nazwisko), na który należy
przekazać stypendium:
…………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko właściciela rachunku/

…………………………………………………………………………………………………
/nazwa banku/

…………………………………………………………………………………………………
/miejscowość/

/data/

/podpis wnioskodawcy/

Opinia dyrektora szkoły zawierająca informację o średniej ocen klasyfikacji rocznej,
a w przypadku absolwentów klasyfikacji końcowej, z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
oraz o ocenie z zachowania:
………………………………………………………………………………….………………
….………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………
/miejscowość/

/data/

/pieczęć i podpis dyrektora szkoły/

Załączniki:
1. Kserokopie osiągnięć;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych
z rozpatrywaniem wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
…………………………………..………………………………………………………………
/miejscowość/

*) niepotrzebne skreślić

/data/

/podpis rodzica/prawnego opiekuna/

