
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/171/17 

RADY GMINY HAJNÓWKA 

z dnia 22 grudnia 2017 r. 

w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Hajnówka 

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

z 2017 r. poz. 1875) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się stypendium Wójta Gminy Hajnówka za wyniki w nauce uczniom klas IV-VIII szkoły 

podstawowej i oddziałów gimnazjum w szkole podstawowej, uczęszczających do Szkoły Podstawowej 

w Dubinach i Szkoły Podstawowej w Nowokorninie oraz absolwentom. 

§ 2. Celem ustanowienia stypendium Wójta Gminy Hajnówka jest promowanie i wyróżnianie uczniów 

uzdolnionych, wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce, osiągnięciami sportowymi 

i artystycznymi. 

§ 3. 1. Zasady i tryb przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

2. Ustala się przykładowy wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 4. Rada Gminy Hajnówka corocznie wyodrębni w budżecie środki przeznaczone na wypłatę stypendiów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVI/163/17 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 października 2017 r. 

w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Hajnówka. 

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

Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady 

Jarosław Kot 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/171/17 

Rady Gminy Hajnówka 

z dnia 22 grudnia 2017 r. 

Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Hajnówka 

§ 1. 1. Stypendium Wójta Gminy Hajnówka za wyniki i osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe 

i artystyczne może być przyznane uczniowi, który wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia 

i przestrzega powszechnie obowiązujących norm społecznych oraz spełnia co najmniej jeden z niżej 

wymienionych warunków: 

1) za wyniki w nauce, gdy: 

a) w wyniku klasyfikacji półrocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen: 

- w klasie IV-VI szkoły podstawowej minimum 5,30, 

- w klasie VII-VIII szkoły podstawowej i oddziałach gimnazjum w szkole podstawowej minimum 5,00, 

b) uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim, 

który w wyniku klasyfikacji bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen 

minimum 4,75. 

2) Za osiągnięcia sportowe, gdy zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 

3) Za osiągnięcia artystyczne, gdy zajął I - III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie bądź przeglądzie 

o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 

2. Stypendium Wójta Gminy Hajnówka przyznaje się za wyniki i osiągnięcia w nauce, osiągnięcia 

sportowe i artystyczne uzyskane w pierwszym i drugim półroczu (semestrze) każdego roku szkolnego. 

§ 2. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: 

1) dyrektorzy szkoły do której uczęszcza uczeń, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, 

2) stowarzyszenia, kluby, instytucje, organizacje sportowe, kulturalne, itp. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium składa: 

1) dyrektor szkoły w Urzędzie Gminy Hajnówka w terminie do dnia 31 stycznia za I półrocze i do 30 czerwca 

za II półrocze. 

2) stowarzyszenia, kluby, instytucje, organizacje sportowe, kulturalne w szkole podstawowej do której 

uczęszcza uczeń w terminie do dnia 25 stycznia za I półrocze i do 25 czerwca za II półrocze. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) zaświadczenie dyrektora szkoły o uzyskanej średniej ocen za I semestr lub kserokopię świadectwa ucznia 

za II semestr, 

2) odpis uchwały rady pedagogicznej opiniującej wniosek, 

3) dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia artystyczne lub sportowe. 

§ 3. 1. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, dyrektor szkoły 

zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. 

2. Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złożenia po terminie, 

2) wycofania przez wnioskodawcę, 

3) nie usunięcia w terminie braków formalnych wniosku. 

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

kryteria określone w § 1 ust. 1 pkt 1. Liczba stypendystów za osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia 

artystyczne nie może przekroczyć po 2 stypendystów w tych kategoriach na semestr. 
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2. Uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium Wójta Gminy Hajnówka w danym semestrze. 

3. Ustala się stawkę stypendium w wysokości 300 zł za semestr, stanowiące jednorazowe świadczenie 

pieniężne. 

4. Przyznane stypendium wypłaca się w terminie do 30 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po 

miesiącu kończącym semestr, za który stypendium przysługuje na rachunek bankowy wskazany przez 

uprawnionego do jego odbioru (rodzica lub opiekuna prawnego stypendysty). 

§ 5. 1. Listę osób uprawnionych do otrzymania stypendium zatwierdza Wójt Gminy Hajnówka. 

2. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka oraz na stronie internetowej szkoły. 

§ 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Wójt Gminy Hajnówka.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/171/17 

Rady Gminy Hajnówka 

z dnia 22 grudnia 2017 r. 

…………………… 

(pieczęć szkoły) 

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Hajnówka za wyniki w nauce/ osiągnięcia w sporcie / 

osiągnięcia artystyczne * 

uczniowi………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko ucznia, klasa) 

……………………………………………………………………………………………. 

(adres zamieszkania ucznia) 

……………………………………………. 

                 (średnia ocen)                                                                             

Uzasadnienie 

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

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

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

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

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

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

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

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

              (data)                                                                             (podpis Wnioskodawcy) 

Załączniki: 

1) ………………………………… 

2) ………………………………… 

·niepotrzebne skreślić 
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