
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/175/17 

RADY GMINY SZUMOWO 

z dnia 28 września 2017 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielenia stypendiów Wójta Gminy Szumowo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września  

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 

poz. 949 i poz. 1292) oraz § 2 załącznika do uchwały Nr XXVI/171/17 Rady Gminy Szumowo z dnia  

30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci  

i młodzieży z terenu Gminy Szumowo, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uznaniu za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne oraz inne 

osiągnięcia promujące Gminę Szumowo ustanawia się stypendium Wójta Gminy Szumowo dla uczniów szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Szumowo, zwane dalej "stypendium". 

§ 2. Stypendium przyznaje się niezależnie od sytuacji materialnej ucznia. 

§ 3. Stypendium nie przyznaje się uczniom klas I - III szkoły podstawowej. 

§ 4. 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia co najmniej jedno 

z poniższych kryteriów: 

1) na koniec roku szkolnego uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen  

co najmniej 5,00; 

2) był laureatem wojewódzkiego konkursu lub olimpiady przedmiotowej lub finalistą ogólnopolskiego 

konkursu lub olimpiady przedmiotowej i uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania. 

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniom, którzy są medalistami zawodów 

sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim i posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

3. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznaje się uczniom, którzy są laureatami konkursów, 

przeglądów i festiwali o zasięgu co najmniej wojewódzkim i posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę 

z zachowania. 

4. Stypendium za wybitne osiągnięcia można przyznać uczniom, którzy mają inne osiągnięcia artystyczne 

i sportowe promujące Gminę Szumowo oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

§ 5. 1. Wysokość środków przeznaczonych corocznie na stypendia określa uchwała budżetowa Gminy 

Szumowo. 

2. Środki mogą być powiększone o darowizny przekazane na ten cel od osób prawnych i fizycznych. 

§ 6. 1. Wysokość stypendium, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 jest uzależnione od wysokości osiągniętej 

średniej i wynosi: 

1) za średnią od 5,00 do 5,35 - 100 zł; 
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2) za średnią powyżej 5,35 do 5,50 - 150 zł; 

3) za średnią powyżej 5,50 do 5,75 - 200 zł; 

4) powyżej 5,75 - 250 zł. 

2. Wysokość stypendium, o którym mowa w § 4 ust. 2 - 4 ustala Wójt Gminy Szumowo, biorąc pod uwagę 

wysokość przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy środków finansowych. 

§ 7. 1. Liczba stypendystów za osiągnięcia w nauce jest równa liczbie wniosków uczniów spełniających 

kryteria określone w § 4 ust. 1 pkt 1. 

2. Liczba stypendystów za osiągnięcia sportowe i artystyczne nie może przekroczyć 3 rocznie. 

§ 8. 1. Uczeń może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym, a na jego wysokość mają wpływ 

osiągnięcia we wszystkich dziedzinach. 

2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie przez 10 miesięcy roku szkolnego - od września do czerwca 

następnego roku szkolnego. 

3. Wypłata stypendiów dokonywana będzie w każdym miesiącu na rachunek bankowy wskazany przez 

rodzica/opiekuna prawnego, w terminie do 15 dnia danego miesiąca. 

§ 9. Uczniowi kończącemu naukę w szkole stypendium wypłaca się jednorazowo w wysokości 

dziesięciokrotności należnego miesięcznego stypendium w terminie do 15 września. 

§ 10. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły do której uczeń uczęszcza, rodzic 

lub opiekun prawny ucznia. 

2. Ustala się wzór wniosku stanowiący załącznik nr 1. 

3. Do wniosku dołącza się kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia. 

4. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Szumowo do dnia 30 czerwca każdego roku. 

§ 11. Listę uczniów, którym Wójt Gminy Szumowo przyznał stypendium, w terminie do 31 sierpnia 

każdego roku podaje się do wiadomości publicznej poprzez opublikowanie na stronie BIP i stronie internetowej 

Gminy Szumowo. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Elżbieta Szymańska 
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/175/17 

Rady Gminy Szumowo 

z dnia 28 września 2017 r. 

................................................................ 

(nazwa wnioskodawcy/pieczęć szkoły) 

................................................................ 

(adres zamieszkania lub siedziba) 

................................................................ 

(numer telefonu kontaktowego) 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Wójta Gminy Szumowo 

za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne* 

uczniowi .................................................................................................................................. 

(imię i nazwisko ucznia, klasa) 

...................................................................................................................................................... 

(adres zamieszkania ucznia) 

.......................................................................................                   .......................................................... 

(średnia ocen)                                                                (ocena z zachowania) 

Uzasadnienie 

........................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

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

(data)                                                                               (podpis wnioskodawcy) 

Załączniki: 

1) ........................................................................ 

2) ........................................................................ 

3) ......................................................................... 

* niepotrzebne skreślić 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 3 – Poz. 3683


		2017-10-05T09:51:42+0000
	Polska
	Teresa Bożena Koczta
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




