
 

 

UCHWAŁA NR XXII/111/13 

RADY GMINY W RADWANICACH 

z dnia 12 czerwca 2013 r. 

w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje: 

§ 1.  Uchwala się zasady i warunki przyznawania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Radwanice. 

§ 2.  Stypendium może być przyznane:  

1. Uczniom gimnazjum.  

2. Uczniom szkół podstawowych z klas 4-6. 

§ 3.  Stypendium przyznaje Wójt Gminy. 

§ 4.  Stypendium jest jednorazowe, posiada charakter motywacyjny i wypłacane jest w formie gotówkowej 

lub na wskazane we wniosku konto. 

§ 5.  Do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają 

następujące kryteria:  

1. Uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego minimum 5,4.  

2. Uzyskali wzorową ocenę z zachowania. 

§ 6.  Do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają 

następujące kryteria:  

1. Są zdobywcami minimum III miejsca w zawodach sportowych na szczeblu, co najmniej wojewódzkim.  

2. Uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

§ 7. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:  

1) złożenie pisemnego wniosku, który stanowi załącznik do uchwały,  

2) załączenie do wniosku dokumentów poświadczających spełnienie warunków określonych w § 5 i 6. 

2. Wnioski wraz z załącznikami składa się w Urzędzie Gminy Radwanice do 30 czerwca każdego roku.  

3. Wnioski mogą składać:  

1) dyrektor szkoły  

2) wychowawca klasy. 
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§ 8.  Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala corocznie Wójt Gminy w zależności od wysokości 

środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających 

kryteria. 

§ 9.  Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium zostaną przekazane bezpośrednio po 

podjęciu przez Wójta Gminy decyzji w tej sprawie. 

§ 10.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 11.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 1 września 2013 roku.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

R. Niemasz 
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/111/13 

Rady Gminy w Radwanicach 

z dnia 12 czerwca 2013 r. 
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