
UCHWAŁA NR III/13/2018
RADY GMINY ZAWONIA

z dnia 5 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Zawonia oraz nagród Wójta Gminy 
Zawonia dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawonia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. 
poz. 994, ze zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2017 r., 
poz. 2198, ze zm.) w związku z treścią uchwały Rady Gminy Zawonia nr XLVIII/304/2018 z dnia 7 czerwca 
2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Zawonia, Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin udzielania stypendiów Wójta Gminy Zawonia oraz nagród Wójta Gminy 
Zawonia dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawonia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Zawonia oraz nagrody Wójta Gminy 
Zawonia, którego treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy:
G. Ogrodowicz - Nitka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 grudnia 2018 r.

Poz. 6184



 

 

Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr III/13/2018  

Rady Gminy Zawonia  

z dnia 5 grudnia 2018 r. 

 

Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Zawonia oraz nagród Wójta Gminy 

Zawonia dla uczniów zamieszkałych na terenie  Gminy Zawonia  

 

§ 1. 

Zakres przedmiotowy regulaminu obejmuje zasady przyznania: 

 

1) stypendium Wójta Gminy Zawonia, zwane dalej "stypendium" może być 

udzielone uczniom szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, 

zamieszkałych na terenie Gminy Zawonia, 

2) nagroda Wójta Gminy Zawonia, zwana dalej "nagrodą" może być udzielone  

uczniom szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, zamieszkałych 

na terenie Gminy Zawonia z tytułu wybitnych osiągnięć naukowych. 

 

§ 2. 

Stypendium  może  być przyznane:  

 

1) uczniom szkół podstawowych począwszy od klasy IV, którzy w wyniku 

klasyfikacji rocznej uzyskali średnią z ocen z obowiązujących zajęć 

edukacyjnych co najmniej 5,60; 

2) uczniom szkół ponadpodstawowych, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej 

uzyskali średnią z ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych co najmniej 5,30. 

 

§ 3. 

 

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia występuje do Wójta Gminy 

Zawonia  dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.  

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy przekazać do Wójta Gminy Zawonia  

w terminie do 31 lipca danego roku kalendarzowego, przy czym w przypadku 

wniosków za rok szkolny 2017/2018 termin ich składania upływa w dniu 31 stycznia 

2019 r.. 

3. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo do dnia 31 sierpnia danego roku 

kalendarzowego na wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1 numer rachunku 

bankowego, przy czym w przypadku stypendiów za rok szkolny 2017/2018 

stypendium wypłacane będzie w terminie do 15 lutego 2019 r.. 

  

§ 4. 

 

1. Nagroda może być przyznana uczniowi, który w danym roku szkolnym spełnił co 

najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

1) uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursów o zasięgu wojewódzkim lub 

ponad wojewódzkim zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 

przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 

2) uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiad zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 
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2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza 

uczeń. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy przekazać do Wójta Gminy Zawonia                   

w terminie do 31 lipca danego roku kalendarzowego, przy czym w przypadku 

wniosków za rok szkolny 2017/2018 termin ich składania upływa w dniu 31 stycznia 

2019 r..  

4. Nagroda wypłacana będzie  w terminie do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego   

na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego, przy czym w przypadku 

nagród za rok szkolny 2017/2018 nagroda wypłacona będzie  w terminie do 15 lutego 

2019 r..  

 

§ 5. 

 

1. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Wójt Gminy Zawonia. Kwoty stypendiów 

i nagród są ustalane indywidualnie przez Wójta Gminy Zawonia podczas 

dokonywania oceny merytorycznej wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody. 

Od decyzji Wójta Gminy Zawonia o przyznaniu stypendium lub nagrody i ich 

wysokości nie przysługuje odwołanie.  

2. Pisemną informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium lub nagrody  

przekazuje się wnioskującemu dyrektorowi szkoły.  

3. Uczeń któremu zostało przyznane stypendium lub nagroda zostaje zaproszony 

imiennie na uroczystość wręczenia stypendium lub nagrody. Zaproszenie otrzymują 

również rodzice /opiekunowie prawni ucznia wskazani we wniosku o przyznanie 

stypendium lub nagrody.  

 

§ 6. 

 

Wójt Gminy Zawonia przyznaje stypendium lub nagrodę do wysokości zabezpieczonych 

środków finansowych w budżecie Gminy Zawonia na dany rok kalendarzowy. 

 

 

§ 7. 

 

Przyznanie stypendium nie wyklucza przyznania dla tego samego ucznia nagrody. 
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Załącznik nr 2 

 do Uchwały Nr III/13/2018  

Rady Gminy Zawonia  

z dnia 5 grudnia 2018 r. 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM /NAGRODY * WÓJTA GMINY ZAWONIA 

 

 
 

 

………….……………………… 
(miejscowość, data) 

 

 

1. WNIOSKODAWCA: ………………………………………………..……………………..…….. 

 

 

2. DANE UCZNIA: 
Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………..……………..………… 

Nazwa szkoły: …………………………………………………………….……………..………….…… 

Klasa:…………………………………………………………………………………………………….. 

Rok szkolny: ……………………………………………………………………………….……..……... 

 

 

3. KATEGORIA: STYPENDIUM/NAGRODY* 
a) stypendium (za wyniki w nauce); 

b) nagroda (za osiągnięcia w konkursach/olimpiadach).  

 

4. ŚREDNIA OCEN UCZNIA NA KONIEC ROKU: 
………………………………………………………………..…… 

 

5. SZCZEGÓŁOWE UZASADNIENIE WNIOSKU: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. WYKAZ DOKUMENTÓW (ZAŁĄCZNIKÓW) POTWIERDZAJĄCYCH 

UZYSKANIE WYSOKIEGO WYNIKU/UZYSKANIA TYTUŁU LAUREATA LUB 

FINALISTY KONKURSÓW/OLIMPIAD: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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6. RADA PEDAGOGICZNA POZYTYWNIE ZAOPINIOWAŁA NINIEJSZY 

WNIOSEK NA POSIEDZENIU W DNIU: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
……………………………….…………….. 

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

7. DYSPOZYCJA PRZEKAZANIA NA RACHUNEK BANKOWY 

JEDNORAZOWEGO STYPENDIUM/NAGRODY* WÓJTA GMINY ZAWONIA : 
Proszę o przekazanie stypendium nagrody na poniższy rachunek bankowy 

Nr konta bankowego………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko właściciela konta ………………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………..……. 
(czytelny podpis – imię i nazwisko 

właściciela/współwłaściciela rachunku bankowego) 

 

 

8. OŚWIADCZENIE RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA UCZNIA. 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem przyznawania stypendiów Wójta Gminy 

Zawonia  i nagród Wójta Gminy Zawonia  dla uczniów zamieszkałych  na terenie 

Gminy Zawonia. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/dzieci w celach 

związanych z przyznaniem stypendium/nagrody Wójta Gminy Zawonia zgodnie                  

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 
 

 

 

…………………………………                                                         ………………………………. 

(miejscowość, data)                                                                                                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia) 

 

 

9. WNIOSEK DYREKTORA SZKOŁY DO WÓJTA GMINY ZAWONIA   

Mając na uwadze osiągnięcia ucznia opisane w niniejszym wniosku i poparte załączonymi do 

wniosku dokumentami zgodnie z pkt 5 powyżej, jako dyrektor szkoły wnioskuję/nie 

wnioskuję * o przyznanie stypendium Wójta Gminy Zawonia/nagrody Wójta Gminy 

Zawonia * dla ucznia wskazanego w pkt II niniejszego wniosku.  

 

 

……………………………….…………….. 

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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