
UCHWAŁA NR 180/XXVII/2014
RADY GMINY PRZYRÓW

z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Przyrów za wybitne osiągnięcia naukowe, 
artystyczne i sportowe

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.U. t.j. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.) Rada Gminy w Przyrowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady udzielania stypendiów Wójta Gminy Przyrów za wybitne osiągnięcia naukowe, 
artystyczne i sportowe stanowiący załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

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

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Rajmund Michalik

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2014 r.

Poz. 3561



                                                                                                                  

Zasady udzielania stypendiów Wójta Gminy Przyrów 
za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.

§ 1

W ramach wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży ustanawia się stypendia Wójta 
Gminy Przyrów, zwane dalej stypendiami.

§ 2

Program skierowany jest do uczniów klas I-VI  szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum, 
którzy poprzez swoje wybitne osiągnięcia promują na zewnątrz gminę Przyrów, szkoły publiczne i 
niepubliczne, placówki kultury, działające na terenie gminy. 

§ 3

1. Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego.
2. Stypendium przyznaje się za rok szkolny, za który złożono wniosek począwszy od roku
    szkolnego 2014/2015 za:
    1) wybitne osiągnięcia w nauce,
    2) wybitne osiągnięcia artystyczne,
    3) wybitne osiągnięcia sportowe.
3. W ramach programu Wójt Gminy Przyrów przyznaje stypendium w formie finansowej:
    1) Wysokość jednorazowego stypendium za osiągnięcia indywidualne nie może być niższa 
         niż kwota 300,- zł brutto. 
    2) Wysokość jednorazowego stypendium za osiągnięcia zespołowe nie może być niższa niż 
         kwota 500,- zł brutto. 

§ 4

1. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce 
1.1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje   

              uczniom klas I-III szkół podstawowych, którzy spełniają jeden z następujących  
              warunków:
              1) osiągnęli tytuł laureata lub finalisty konkursu o zasięgu ogólnopolskim i  
                   legitymują się co najmniej dobrą oceną opisową zachowania,
              2) osiągnęli tytuł laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim 
                   i legitymują się co najmniej dobrą oceną opisową zachowania,
              3) uzyskali I miejsce w konkursie o randze mistrzostw powiatu i legitymują się co   
                   najmniej dobrą oceną opisową zachowania. 

1.2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje  
              uczniom klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum, którzy spełniają   
              jeden z następujących warunków:
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              1) osiągnęli tytuł laureata wojewódzkiego konkursu przedmiotowego  
                   przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz legitymują się co najmniej dobrą oceną 
                   zachowania,
              2) osiągnęli tytuł finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego  
                   organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty oraz uzyskali minimalną 
                   średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego  na     
                   poziomie co najmniej 4,75 i legitymują się co najmniej dobrą oceną zachowania,
              3) osiągnęli tytuł laureata innego konkursu o zasięgu wojewódzkim lub        
                   ponadwojewódzkim oraz uzyskali minimalną średnią ocen z obowiązkowych 
                   zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego na poziomie co najmniej 4,75 i 
                   legitymują się co najmniej dobrą oceną zachowania,
              4) osiągnęli tytuł laureata lub finalisty innego konkursu o zasięgu ogólnopolskim i   
                   legitymują się co najmniej dobrą oceną zachowania,
              5) osiągnęli wysokie wyniki w nauce ze średnią ocen z obowiązkowych zajęć  
                   edukacyjnych na koniec roku szkolnego na poziomie co najmniej 5,30 i  
                   legitymują się co najmniej dobrą oceną zachowania.

1.3. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje   
             zespołowi uczniów klas I-VI  szkół podstawowych i klas I-III gimnazjum, który  
             spełnia jeden z następujących warunków:
              1) uzyskał czołowe miejsce (I, II lub III) w konkursie o zasięgu ogólnopolskim,
              2) uzyskał czołowe miejsce (I, II lub III) w konkursie o randze mistrzostw 
                  województwa,
              3) uzyskał I miejsce w konkursie o randze mistrzostw powiatu.
 
2. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne 

2.1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje    
       uczniom lub zespołowi uczniów klas I-VI  szkół podstawowych i klas I-III    
       gimnazjum, którzy  spełniają jeden z następujących warunków:

              1) uzyskali indywidualnie czołowe miejsca (I, II lub III) w konkursie, przeglądzie lub   
                  festiwalu o zasięgu ogólnopolskim i legitymują się co najmniej dobrą oceną  
                  zachowania,
              2) uzyskali indywidualnie czołowe miejsca (I, II lub III) w konkursie, przeglądzie lub  
                  festiwalu o randze mistrzostw województwa i legitymują się co najmniej dobrą 
                  oceną zachowania,
              3) uzyskali indywidualnie I miejsce w konkursie, przeglądzie lub festiwalu 
                  o randze mistrzostw powiatu i legitymują się co najmniej dobrą oceną zachowania.

2.2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje   
        zespołowi uczniów, który spełnia jeden z następujących warunków:

              1) uzyskał czołowe miejsce (I, II lub III) w konkursie, przeglądzie lub festiwalu o  
                   zasięgu ogólnopolskim,
              2) uzyskał czołowe miejsce (I, II lub III) w konkursie, przeglądzie lub festiwalu o 
                   randze mistrzostw województwa
              3) uzyskał I miejsce w konkursie, przeglądzie lub festiwalu o randze mistrzostw 
                   powiatu.

3. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe
3.1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje  
        uczniom lub zespołowi uczniów klas I-VI  szkół podstawowych i klas I-III 
        gimnazjum, którzy spełniają jeden z następujących warunków:

              1) uzyskali indywidualnie czołowe miejsca (I, II lub III) w zawodach lub turniejach o  
                  zasięgu ogólnopolskim i legitymują się co najmniej dobrą oceną zachowania,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 3561



              2) uzyskali indywidualnie czołowe miejsca (I, II lub III)  w zawodach lub turniejach    
                  o randze mistrzostw województwa i legitymują się co najmniej dobrą oceną  
                  zachowania,
              3) uzyskali indywidualnie I miejsce w zawodach lub turniejach o randze mistrzostw 
                   powiatu i legitymują się co najmniej dobrą oceną zachowania,

3.2.  Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje   
        zespołowi uczniów, który spełnia jeden z następujących warunków:

              1) uzyskał czołowe miejsce (I, II lub III) w zawodach lub turniejach o zasięgu  
                  ogólnopolskim,
              2) uzyskał czołowe miejsce (I, II lub III) w zawodach lub turniejach o randze 
                  mistrzostw województwa,
              3) uzyskał I miejsce w zawodach lub turniejach o randze mistrzostw powiatu.

§ 5

1. Z wnioskami o stypendium mogą występować: 
    1) dyrektorzy szkół,
    2) rodzice lub prawni opiekunowie, 
    3) dyrektorzy placówek kultury,
    4) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje lub kluby dla swoich członków  
         będących uczniami,
2. Wniosek o stypendium powinien zawierać co najmniej:
    1) określenie wnioskodawcy,
    2) dane ucznia (zespołu uczniów) - kandydata do stypendium,
    3) uzasadnienie wniosku z wyszczególnieniem osiągnięć ucznia (zespołu uczniów)  
         ubiegającego się o stypendium.
3. Ponadto do wniosku o stypendium należy dołączyć:
    1) potwierdzoną kopię świadectwa,
    2) potwierdzone kopie dokumentów wskazujących na szczególne wyniki w nauce, 
        osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe ucznia (zespołu uczniów).
4. Wnioski o stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie w  
     terminie do 31 sierpnia danego roku.
5. Wnioski niekompletne lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Wzór wniosku stanowi załącznik do Zasady udzielania stypendiów Wójta Gminy Przyrów. 

§ 6

1. Przyznawanie stypendiów należy do kompetencji Wójta Gminy Przyrów i ma charakter   
    uznaniowy i motywacyjny.
2. Rada Gminy Przyrów corocznie uchwalając  budżet gminy zapewnia środki finansowe na   
    wypłacenie przyznanych stypendiów.  
3. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Przyrów może przyznać    
    stypendium z pominięciem terminów określonych w § 5 ust. 4.

§ 7

O udzieleniu lub odmowie udzielenia stypendium zainteresowanych informuje się pisemnie 
w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Przyrów.

§ 8
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Wójt Gminy Przyrów podaje listę stypendystów do publicznej wiadomości na stronie internetowej i 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przyrowie.

§ 9

1. Udzielone stypendia wręczane będą stypendystom na sesji Rady Gminy w Przyrowie, 
     a przekazanie środków nastąpi gotówką do rąk rodzica lub prawnego opiekuna w kasie   
    Urzędu Gminy w Przyrowie lub przelewem na wskazany rachunek bankowy.
2. Środki na stypendia przyznane za osiągnięcia zespołowe przekazane zostaną do dyspozycji  
    dyrektorów placówek oświaty, kultury lub prezesów klubów sportowych, którym podlega  
    uhonorowany zespół  z przeznaczeniem na realizację potrzeb i rozwój członków zespołu 
    (dofinansowanie wycieczek, rajdów, zorganizowanego wypoczynku, szkoleń, zakup   
    strojów, wyposażenia itp.).    
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Załącznik do Zasad udzielania stypendiów         
Wójta Gminy Przyrów za wybitne osiągnięcia naukowe, 
artystyczne i sportowe 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY PRZYRÓW

1.Wnioskodawca – dyrektor szkoły, rodzic, opiekun prawny, dyrektor placówki kultury, prezes klubu 
sportowego, inne (odpowiednie podkreślić)

Imię i nazwisko …………………………………………………............………………………………
Adres zamieszkania ………………………………………………….............…………………….........
……………………………………………………………………….............…………………………..
Nr telefonu …………………………….. ….Adres e-mail ……………………………………..............

2. Na podstawie Uchwały Nr …../ …../ …..  Rady Gminy Przyrów z dnia ….. czerwca 2014 r.
wnoszę o przyznanie stypendium (zaznaczyć odpowiedni kwadrat):
□ - dla ucznia za wybitne osiągnięcia indywidualne
□ - dla zespołu uczniów za wybitne osiągnięcia zespołowe

3.  *  Uczeń  ubiegający  się  o  stypendium  za  osiągnięcia  indywidualne  (zaznaczyć  odpowiedni  
kwadrat):  
□ - za wybitne osiągnięcia w nauce
□ - za wybitne osiągnięcia artystyczne 
□ - za wybitne osiągnięcia sportowe
Dane ucznia ubiegającego się o stypendium:
Imię i nazwisko ………………………………………………………………............………………....
Adres   zamieszkania ………………………………………………………….............………………... 
………………………………………………………………………………….............………………..
Szkoła i klasa do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym:
………………………………………………………………………………….............………………..
………………………………………………………………………………….............………………..
Średnia ocen (podać w zaokrągleniu do części setnych) z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na 
koniec roku szkolnego….………. (dotyczy wniosku o stypendium za osiągnięcia w nauce)
Ocena zachowania uzyskana na koniec roku szkolnego …………………............……………………..
Opis osiągnięć ucznia w roku szkolnym 
…………………………………………………………………………….............……………………..
………………………………………………………………………………............…………………...
………………………………………………………………………………............…………………...
………………………………………………………………………………............…………………...
…...…...…………………………………………………………………………............……………….
……….………………………………………………………………………............…………………..
……….………………………………………………………………………............…………………..
……….………………………………………………………………………............…………………..
4. * Zespół uczniów ubiegający się o stypendium za osiągnięcia zespołowe:
(zaznaczyć odpowiedni kwadrat):
□ - za wybitne osiągnięcia naukowe  
□ - za wybitne osiągnięcia artystyczne 
□ - za wybitne osiągnięcia sportowe

Dane zespołu uczniów ubiegającego się o stypendium:
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Nazwa zespołu ………………………………………………………….............…………………….....
Opiekun zespołu …………………………………………………………….............…………………..
Skład zespołu  (podać imiona i nazwiska uczniów - członków zespołu) 
……………………………………………………………………………….............…………………..
………………………………………………………………………………….............………………..
……………………………………………………………………………….............…………………..
……………………………………………………………………………….............…………………..
…………………………………………………………………………….............……………………..
……………………………………………………………………………….............…………………..
Nazwa szkoły, placówki kultury lub klubu, któremu  podlega uhonorowany zespół 
…………………………………………………………………………...................................................
…………………………………………………………………………...................................................
Opis osiągnięć zespołu uczniów w roku szkolnym 
……………………………………………………….............…………………………………………..
…………………………………………………………............………………………………………...
…………………………………………………………............………………………………………...
………………………………………………………….....………………………………………...…...
…...……………………………………………………......…………………………………….……….
……………………………………………………………............……………………………..……….
5. Przyznane stypendium proszę:
- wypłacić w kasie Urzędu Gminy w Przyrowie po okazaniu dowodu osobistego do rąk 
…………………………………………………………............………………………………………... 
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)
- przekazać na rachunek bankowy ………………………….............…………………………………... 
………………………………………………………………............…………………………………...
………………………………………………………………............…………………………………...
(imię i nazwisko/nazwa właściciela rachunku bankowego, nazwa banku, numer rachunku)

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz.  
926)  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  złożonym  wniosku  dla  potrzeb  
udzielania stypendium oraz podanie do publicznej wiadomości zgodnie z  § 8 Zasad udzielania stypendiów 
Wójta Gminy Przyrów.

………………………………. …………………………….
(miejscowość, data) (podpis osoby wnioskującej)

DECYZJA WÓJTA GMINY PRZYRÓW ORAZ JEJ UZASADNIENIE:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………................………………………………
Uwagi:

1) * Punkt od 3 do 4 wypełnić odpowiednio do zaznaczonego stypendium w punkcie 2.
2) Do wniosku należy dołączyć dokumenty (potwierdzone za zgodność kopie) zgodnie 

z § 5 ust. 3 Zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Przyrów tj.:
a) kopie świadectwa szkolnego, w przypadku gdy warunkiem uzyskania stypendium jest średnia 

ocen i ocena zachowania,
b) kopie dokumentów lub zaświadczeń potwierdzających szczególne osiągnięcia,
c) kopie załączonych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły, dyrektora placówki kultury lub prezesa klubu sportowego 

3)   Wnioski o stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Przyrowie
w terminie do 31 sierpnia danego roku.
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