
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/357/2018 

RADY GMINY ŁODYGOWICE 

z dnia 8 maja 2018 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Łodygowice  

w ramach „Programu wspierania edukacji uczniów szkół, dla których organem prowadzącym  

jest Gmina Łodygowice, a także dla zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice uczniów innych szkół” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz 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.) 

Rada Gminy Łodygowice uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Łodygowice w ramach „Programu 

wspierania edukacji uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice, a także dla 

zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice uczniów innych szkół”, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXI/349/2018  Rady Gminy Łodygowice z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Łodygowice w ramach „Programu wspierania 

edukacji uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łodygowice, a także dla zamieszkałych 

na terenie Gminy Łodygowice uczniów innych szkół”. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Gminy. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice 

 

 

Czesław Wandzel 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 maja 2018 r.

Poz. 3283



Załącznik do Uchwały Nr XXXII/357/2018 

Rady Gminy Łodygowice 

z dnia 8 maja 2018 r. 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE 

§ 1. 1.  Stypendium jest indywidualnym wyróżnieniem finansowym o charakterze motywacyjnym  

oraz formą nagrody za pracowitość i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich zdolności 

i możliwości. 

2. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Łodygowice. 

§ 2. 1.  Stypendium może być przyznane uczniowi szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Łodygowice, a także dla zamieszkałych na terenie Gminy Łodygowice uczniów innych szkół, którzy spełniają 

co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1) uzyskał na świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 5,0, 

2) jest laureatem I, II, III miejsca lub zdobył maksymalną liczbę punktów w konkursach przedmiotowych, 

artystycznych, muzycznych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

3) brał udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, muzycznych na szczeblu powiatowym, 

wojewódzkim lub międzynarodowym – dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

2. Stypendium ma charakter motywacyjny i wypłacane jest jednorazowo na koniec roku szkolnego 

w formie świadczenia pieniężnego, którego wysokość nie może przekroczyć  kwoty 1 000 zł. 

3. Uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium w roku szkolnym. 

§ 3. 1.  Wójt powołuje komisję stypendialną składającą się z 3 członków. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć dyrektor danej szkoły do której uczęszcza uczeń. 

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty lub ich kserokopie (wówczas 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora): 

a) oświadczenie dyrektora szkoły o średniej ocen uzyskanych na świadectwie szkolnym w przypadku szkół dla 

których organem prowadzącym jest gmina Łodygowice. 

b) zaświadczenie dyrektora szkoły o średniej ocen uzyskanych na świadectwie szkolnym w przypadku szkół 

dla których organem prowadzącym nie jest gmina Łodygowice. 

c) dokumenty potwierdzające konkretne osiągnięcia kandydata, o których mowa w § 2 ust. 2 lub 3, w danym 

roku szkolnym. 

4. Wnioski należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Łodygowicach ul. Królowej Jadwigi 6, 34 – 325 Łodygowice. 

5. Wnioski należy składać w terminie w przeciągu jednego tygodnia od posiedzenia Rady Pedagogicznej 

zatwierdzającej końcowe wyniki nauczania. 

§ 4. 1.  Komisja stypendialna opiniuje wnioski, wyłania kandydatów do stypendium i przedstawia  

je Wójtowi Gminy Łodygowice. 

2. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane. 

§ 5. Aktu wręczenia stypendium dokonuje Wójt Gminy Łodygowice.  

§ 6. Wzór wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu.  

§ 7. Przyznanie stypendium odbędzie się w toku postępowania administracyjnego zakończonego Decyzją. 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika 

 

Opinia Komisji Stypendialnej 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY ŁODYGOWICE 

Zgodnie z regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Łodygowice wnioskuję o przyznanie 

stypendium Wójta Gminy Łodygowice dla: 

1. Imię i nazwisko ucznia, klasa do której uczęszcza: 

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

2. Nazwa szkoły: 

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

3. Uzyskane osiągnięcia: 

a) Średnia ocen za drugie półrocze roku szkolnego ……/……. - ………. . 

b) Udział w olimpiadach, konkursach (uzyskane tytuły, osiągnięcia): 

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

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

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

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

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

(miejscowość i data)                                                                            (podpis Wnioskodawcy) 

Opinia Komisji Stypendialnej 

Komisja stypendialna pozytywnie/negatywnie* opiniuje wniosek o przyznanie stypendium Wójta 

Gminy Łodygowice dla ucznia ………………………………………. 

Podpisy członków komisji 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

*niepotrzebne skreślić 
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