
UCHWAŁA NR XXXIII.216.2017
RADY GMINY STARA KAMIENICA

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów w ramach gminnego programu 
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Stara Kamienica.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.z 2016 r. 
poz.446 z późn.zm) w związku z art.90t ust.4 ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty 
/tj.Dz.U.2016r. poz.1943/ Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach programu wspierania 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Stara Kamienica zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2.  Stypendia przyznaje się na wniosek zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość środków przeznaczonych corocznie na stypendia określa uchwała budżetowa Rady Gminy 
Stara Kamienica. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Jolanta Kuczewska
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Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXXIII.216.2017 

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 maja 2017r. 

1.  Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach gminnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży w gminie Stara Kamienica. 

§ 1. Wójt może udzielić stypendium za: 

1. wyniki w nauce, 

2. osiągnięcia sportowe. 

3. osiągnięcia artystyczne i naukowe.

§ 2.  Stypendium jest przyznawane raz w roku. 

§ 3.  Stypendium za wyniki w szkołach podstawowych w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał 
średnią na świadectwie powyżej 5,0 oraz wzorowe zachowanie. 

§ 4.  Stypendium za wyniki w nauce w gimnazjum może otrzymać uczeń, który uzyskał średnią na 
świadectwie powyżej 4,8 oraz wzorowe zachowanie. 

§ 5.  Stypendium za wyniki artystyczne i naukowe może otrzymać uczeń, który został laureatem konkursu 
artystycznego na szczeblu, co najmniej wojewódzkim lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu, co najmniej 
wojewódzkim. 

§ 6. Stypendium za wyniki sportowe w szkołach podstawowych może otrzymać uczeń, który: 

1) co najmniej trzykrotnie uzyskał miejsce medalowe w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym lub 
wyższym, 

2) otrzymał na świadectwie ocenę celującą z wychowania fizycznego, 

3) otrzymał na świadectwie ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania.

§ 7. Stypendium za wyniki sportowe w gimnazjum może otrzymać uczeń, który : 

1) co najmniej trzykrotnie uzyskał miejsce medalowe w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym lub 
wyższym, 

2) otrzymał na świadectwie ocenę celującą z wychowania fizycznego, 

3) otrzymał na świadectwie ocenę wzorową lub bardzo dobrą z zachowania, a w uzasadnionych przypadkach 
(wybitne osiągnięcia sportowe), co najmniej ocenę dobrą.

§ 8.  Wnioski o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły lub gimnazjum do Wójta Gminy Stara 
Kamienica. 

§ 9.  Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Wójt Gminy Stara Kamienica. 

§ 10.  Stypendium będzie przyznane w formie pieniężnej i wypłacone na konto wskazane przez rodzica lub 
opiekuna dziecka. 

§ 11.  Regulamin obowiązuje począwszy od 01 września roku szkolnego 2016/2017.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII.216.2017

Rady Gminy Stara Kamienica

z dnia 31 maja 2017 r.

…………………………….. …………………………………………. /pieczęć szkoły/ /data/ 

WNIOSEK o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia artystyczne, 
naukowe. 

Proszę o przyznanie …………………. Uczennicy/ uczniowi* klasy ……… stypendium za wyniki 
w nauce, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia artystyczne, naukowe* 

Uzasadnienie 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………….. Pieczęć i podpis dyrektora szkoły 

• Niepotrzebne skreślić
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