
Projekt 

UCHWAŁA NR …….. 

Rady Gminy Nędza 

z dnia …………  2021 r. 

 

 

w sprawie określenia zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów 

uzdolnionych za wyniki w nauce 

  

  Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 14 a) i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym  ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713  z późn. zm. ),  art.   90 t ust. 4 ustawy z dnia 07 września 

1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm. ) oraz  uchwały Nr 

………………… Rady Gminy Nędza z dnia …….czerwca  2021 r.  w sprawie przyjęcia Lokalnego 

programu  wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie 

Gminy Nędza  

 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

 

§1. Ustala się zasady udzielania  stypendiów Wójta Gminy Nędza dla uczniów uzdolnionych za 

wyniki w nauce. 

 

§2.Warunki udzielania  pomocy dzieciom pobierającym naukę na terenie gminy Nędza bez względu 

na miejsce zamieszkania,  formy i zakres tej  pomocy oraz  tryb postępowania, określa Regulamin 

przyznawania stypendiów Wójta Gminy Nędza, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§3.Wysokość środków na stypendia określa corocznie Rada Gminy Nędza w budżecie gminy. 

 

§4. Traci moc uchwała Nr XVIII/125/2011 Rady Gminy Nędza z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie 

określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów szczególnie zdolnych  

( Dz. Urz. z 2012 r., poz. 450 ). 

 

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

Województwa Śląskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania stypendiów 

Wójta Gminy Nędza 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie  stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów uzdolnionych za wyniki w nauce 

 

 

1. Wnioskujący: 

 

………………………………………………………………………………………………. 
 ( organ, nazwisko i imię ) 

 

2. Dane osobowe ucznia: 

a) Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………… 

b) Nazwa i adres szkoły: …………………………………………………………………… 

c) Ukończona klasa: ……………………………………………………………………..…. 

d) Adres zamieszkania: …………………………………………………………………….. 

3. Potwierdzenie spełnienia kryteriów: 

 

a) Ocena z zachowania: ……………………………………………………………….……. 

b) Średnia ocen: ……………………………………………………………………….……. 

                 oraz jest laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu 

……………………………………………………………………………………………. 

4. Krótkie uzasadnienie wniosku: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

  

5. Opinia Rady pedagogicznej: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

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



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

 

 

 

    ( pieczątka i podpis dyrektora szkoły )                                  ( data i podpis przedstawiciela Rady Pedagogicznej  

 

6. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia ucznia  

a) ………………………………………………………………………………………………. 

b) …………………………………………………………………………………………….. 

c) ……………………………………………………………………………………………. 

d) ……………………………………………………………………………………………… 

e) ……………………………………………………………………………………………… 

f) ……………………………………………………………………………………………. 

7. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Ja niżej podpisana/podpisany …………........................................................................... 

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 

osobowych mojego dziecka zawartych we wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy 

Nędza na potrzeby procedury udzielenia stypendium.  

Jednocześnie wyrażam zgodę na użycie i publikację wizerunku mojego dziecka  przez Wójta 

Gminy Nędza ( galeria, zdjęcia, filmy )  

                                                                                                                   

                                                                            

 

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

                                                                                                                 ( podpis rodzica lub opiekuna prawnego ) 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały Nr …………. 

                                                                         Rady Gminy Nędza 

                                                                                   z dnia …………….2021 r. 

 

 

Regulamin udzielania stypendiów Wójta Gminy Nędza. 

 

 

§1.1. Określa się zasady udzielania  jednorazowego stypendium Wójta Gminy Nędza dla uczniów  

uzdolnionych  pobierających naukę na terenie Gminy Nędza, bez względu na miejsce zamieszkania, 

za wyniki w nauce.   

2. Stypendium przyznawane jest za bardzo dobre osiągnięcia w nauce  w danym roku szkolnym. 

3. Za bardzo dobre osiągnięcia w nauce  uważa się osiągnięcia z dziedzin objętych programem 

nauczania. 

§2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów uzdolnionych za 

wyniki w nauce  jest  każdorazowo określona w budżecie gminy na kolejny rok kalendarzowy. 

§3.  Stypendium przyznawane jest uczniowi szkoły podstawowej po ukończeniu piątego roku nauki, 

który spełnia następujące kryteria: 

1) w klasyfikacji rocznej osiągnął co najmniej bardzo dobrą ocenę  z zachowania,  średnią ocen co 

najmniej 5,75 i jest laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co 

najmniej powiatowym, 

2)w klasyfikacji rocznej osiągnął co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, średnią ocen co 

najmniej 5,25  i jest laureatem konkursu, olimpiady lub turnieju wiedzy i umiejętności o zasięgu co 

najmniej wojewódzkim. 

§4.1. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku stanowiącego  załącznik do regulaminu.  

2.Z wnioskiem o przyznanie stypendium, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej mogą 

wystąpić: 

1) dyrektor szkoły; 

2) rada rodziców; 

3) rodzice lub opiekun prawny ucznia za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza. 

3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez dyrektora szkoły, potwierdzających spełnianie kryteriów, o których mowa w § 3. 

4. Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Nędzy ul. Jana III Sobieskiego 5 w terminie 

od dnia 01 lipca do 20 września danego roku kalendarzowego. 

5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

6. Oceny wniosków dokonuje  trzy osobowa komisja powoływana przez Wójta Gminy Nędza w 

drodze zarządzenia. 

§5.1.  Wójt gminy przyznaje  stypendium w formie zarządzenia w ramach środków finansowych 

określonych corocznie przez Radę Gminy w budżecie gminy. 

2. Stypendium ma formę pieniężną i nie może  przekroczyć kwoty w wysokości  1.000,00zł.  

3. Listę uczniów, którym przyznano stypendia podaje się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 

Nędza oraz na stronie internetowej Gminy.  

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowi integralną część 

wniosku o przyznanie stypendium Wójta Gminy Nędza. 

5. Stypendium  wypłacane jest jednorazowo  w kasie Urzędu Gminy w Nędzy lub na wskazany przez 

rodzica albo opiekuna prawnego ucznia rachunek bankowy do dnia 31 października danego roku. 

 §6. Uczeń, któremu przyznano stypendium, otrzymuje również dyplom Wójta Gminy Nędza, który 

jest wręczany podczas sesji Rady Gminy Nędza.   

 



 


