
 

 

UCHWAŁA NR LII/331/2018 

RADY GMINY LUBOMIA 

z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustanowienia stypendium motywacyjnego Gminy Lubomia dla uczniów mających znaczące 

osiągnięcia w nauce, będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz zasad ich udzielania 

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 z późn. zm.), art. 90t  ust. 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2198 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) 

Rada Gminy Lubomia 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustanowić stypendium Gminy Lubomia dla uczniów mających znaczące osiągnięcia w nauce, 

będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz zasad ich udzielania. 

2. Ustalić zasady i tryb przyznawania stypendium określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wójt powołuje Komisję Stypendialną opiniującą wnioski o przyznanie stypendium. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/91/2015 Rady Gminy Lubomia z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie 

ustanowienia stypendium motywacyjnego Gminy Lubomia dla uczniów mających znaczące osiągnięcia 

w nauce, będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań oraz zasad ich udzielania. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Lubomia 

 

 

Andrzej Godoj 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 sierpnia 2018 r.

Poz. 5147



Załącznik do uchwały Nr LII/331/2018 

Rady Gminy Lubomia 

z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

 

REGULAMIN  PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO GMINY  LUBOMIA 

§ 1. Celem przyznawania stypendiów jest: 

1. Stworzenie lokalnego, środowiskowego systemu promowania i nagradzania uczniów wybitnie zdolnych. 

2. Budowanie pozytywnych wzorców społecznych motywujących osiąganie wysokich wyników 

edukacyjnych. 

3. Wyróżnienie, promocja i wsparcie dla uczniów mających znaczące osiągnięcia w nauce, będące 

wynikiem ich uzdolnień, zainteresowań oraz dążenie do wszechstronnego rozwoju intelektualnego. 

§ 2. 1. Stypendium może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie Gminy Lubomia  za osiągnięcia 

uzyskane w klasie IV, V, VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy II i III Gimnazjum. 

2. Kandydat do stypendium musi posiadać co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania. 

3. Warunkiem ubiegania się o stypendium za całoroczne, znaczące osiągnięcia w nauce będące wynikiem 

ich uzdolnień, zainteresowań i nieustannego rozwoju jest spełnienie przez ucznia co najmniej dwóch 

z następujących kryteriów: 

a) Zdobycie przez ucznia tytułu laureata lub finalisty w konkursach lub olimpiadach przedmiotowych 

organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach; 

b) zajęcie czołowych miejsc (I – III) lub wyróżnień w innych konkursach na szczeblu międzynarodowym, 

ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym. 

c) osiągnięcie przez ucznia w roku szkolnym poprzedzającym stypendium najwyższej oceny z co najmniej 

czterech wybranych z poniższej listy przedmiotów: 

-  j. polski                                   - chemia                  - j. obcy*                - matematyka 

- historia                                   - fizyka                     - przyroda            - biologia 

- geografia 

§ 3. 1. Wzór wniosku o przyznanie stypendium zostanie ustalony w drodze zarządzenia Wójta Gminy. 

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia uczeń lub wychowawca klasy do której uczęszcza uczeń 

i przekazuje go dyrektorowi. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną dyrektor składa 

wniosek do Komisji Stypendialnej. 

2. Do każdego wniosku o przyznanie stypendium dołącza się dokumenty potwierdzające wskazane w nim 

osiągnięcia i spełnienie wymaganych regulaminem kryteriów, a w szczególności kserokopie dyplomów, 

wyróżnień itp., wraz z regulaminami wykazanych we wniosku konkursów lub olimpiad. 

§ 4. Zasady przyznawania stypendiów: 

1. Stypendium przyznaje się na okres jednego roku szkolnego (od 1.09. do 30.06.), za osiągnięcia uzyskane 

w poprzednim roku szkolnym. 

2. Wnioski o przyznanie stypendiów rozpatruje Komisja Stypendialna powołana w drodze zarządzenia 

Wójta Gminy Lubomia. 

3. Środki finansowe przeznaczone na stypendia zostaną zabezpieczone w budżecie Gminy Lubomia. 

4. Wysokość stypendiów jest uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od wagi i rangi 

poszczególnych osiągnięć. 

5. Komisja Stypendialna ustala liczbę uczniów, którą wraz z propozycją wysokości stypendiów przedkłada 

do zatwierdzenia Wójtowi. 
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6. Stypendium wypłaca się rodzicom (prawnym opiekunom) raz w okresie (semestrze) na rachunek 

bankowy wskazany przez rodziców (prawnych opiekunów). 

§ 5. Tryb przyznawania stypendiów: 

1. Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Lubomi do dnia 15 września za 

ostatni, miniony rok szkolny. 

2. Stypendium przyznaje Wójt po zapoznaniu się z opinią Komisji Stypendialnej. 

§ 6. Procedura wstrzymania stypendium: 

1. Stypendium wstrzymuje się na wniosek dyrektora szkoły, jeżeli zaistnieje jedna z wymienionych 

okoliczności: 

a) stypendysta przestał być mieszkańcem Gminy 

b) stypendysta nie realizuje obowiązku szkolnego. 

2. Wstrzymanie wypłacania stypendium następuje począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, 

w którym nastąpiła okoliczność wymieniona w ust. 1 lit. a) lub  b). 

3. Wstrzymane stypendium wypłaca się ponownie na wniosek dyrektora, po ustaniu przyczyn jego 

wstrzymania. 

4. Uczeń zostanie pozbawiony stypendium, jeżeli jego postawa etyczna i zachowanie rażąco odbiegają od 

norm społecznych (agresja, palenie papierosów, narkotyki, dopalacze itp.). 

5. Obowiązek niezwłocznego powiadomienia Wójta Gminy o zaistniałym przypadku, o którym mowa 

w ust. 1 lub 3 nakłada się na dyrektora szkoły oraz na rodziców (opiekunów prawnych) stypendysty. 

§ 7. 1. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

2. Każdy uczeń, któremu przyznano stypendium otrzymuje dyplom wręczany na sesji Rady Gminy lub na 

uroczystości szkolnej. 

* - dla ucznia uczącego się j. niemieckiego w ramach nauki języka mniejszości narodowej, język 

niemiecki nie może być zaliczony do języka obcego 
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