
UCHWAŁA Nr XLII/243/2010 

RADY GMINY RADZIEJOWICE 

z dnia 22 czerwca 2010 r. 

w sprawie zasad przyznawania stypendium sportowego ze środków gminy Radziejowice. 

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

2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) Rada Gminy w Radziejowicach uchwala, co nastćpuje: 

§ 1.1. Ustala sić zasady udzielania stypendium sportowego dla uczniów mieszkaĉców gminy Radziejo-

wice, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Stypendium może być przyznane za osiągnićcia sportowe uczniów, o których mowa w ust. 1. 

§ 2. Wójt Gminy określa corocznie w projekcie budżetu gminy, wysokość środków finansowych na cele 

funduszu stypendialnego i miesićczną wysokość pojedynczego stypendium z tym, że wysokość poje-

dynczego stypendium nie może przekraczać kwoty do 500 złotych miesićcznie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w 

życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice: 

Urszula Ciężka 

 

 

Załącznik 

do uchwały nr XLII/243/2010 

Rady Gminy Radziejowice 

z dnia 22 czerwca 2010r. 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĆCIA SPORTOWE 

DLA UCZNIÓW – MIESZKAĈCÓW GMINY RADZIEJOWICE 

 

§ 1. 

1. O stypendium za osiągnićcia sportowe mogą ubiegać sić mieszkaĉcy zameldowani na stałe na terenie 

gminy co najmniej 1 rok bćdący: 

1) uczniami szkoły podstawowej, 

2) uczniami gimnazjum, 

3) uczniami szkół ponadgimnazjalnych. 

§ 2. 

1. O stypendium za osiągnićcia sportowe mogą ubiegać sić odpowiednio: 

1) finaliści mićdzynarodowych, ogólnopolskich, makroregionalnych i wojewódzkich (do 3 miejsca) za-

wodów sportowych wynikających z cyklicznych klasyfikacji związków sportowych. 

2) Zakwalifikowani do kadry reprezentacji kraju. 

3) Ubiegający sić o stypendium za osiągnićcia sportowe powinni legitymować sić wzorowym bądź do-

brym sprawowaniem oraz średnią ocen 4,0 za każdy semestr ostatniego roku szkolnego. 

§ 3. 

Stypendium może być przyznane najdalej na rok kalendarzowy. W roku kalendarzowym 2010 stypendium 

zostanie przyznane za miesiąc styczeĉ- czerwiec, wrzesieĉ - grudzieĉ. W nastćpnych latach za wszystkie 

miesiące nauki szkolnej. Wysokość stypendium na rok kalendarzowy określa każdorazowo Wójt po uchwa-

leniu wysokości funduszu stypendialnego w budżecie gminy. 

§ 4. 



1. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą do 15 stycznia br., a w nastćpnych latach do 15 listo-

pada poprzedzającego rok stypendialny. 

1) W przypadku szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych: 

- rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, 

- dyrekcje szkół, 

- rady pedagogiczne bądź rady szkół lub rodziców, 

- organizacje społeczne. 

2. Do każdego wniosku muszą być załączone dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnićcia i 

kryteria określone w niniejszym załączniku. 

§ 5. 

Stypendium przyznaje Wójt Gminy po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisjć Oświaty, Kultury, Zdro-

wia i Opieki Społecznej, Porządku Publicznego. W przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia ustalonych 

zasad bądź nagannego zachowania stypendysty Wójt Gminy może cofnąć przyznane stypendium. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice: 

Urszula Ciężka 

 

 

 

 

 

 


