
 

Projekt 

UCHWAŁA Nr …/…./2019  

RADY GMINY ŁUBNIANY  

z dnia … ………… 2019 r.  

  

w sprawie przyznawania stypendiów Wójta Gminy Łubniany dla uczniów i absolwentów szkół, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Łubniany  

  

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j.Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506), uchwala się, co następuje:  

§ 1. Ustanawia się stypendium Wójta Gminy Łubniany dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Łubniany. 

§ 2. Poniższe sformułowania użyte w uchwale oznaczają:  

1) wójt – Wójt Gminy Łubniany;  

2) stypendium – stypendium Wójta Gminy Łubniany;  

3)  uczeń – uczeń szkoły prowadzonej przez Gminę Łubniany, jak również absolwent tej szkoły, który w roku 

ubiegania się o stypendium ukończył szkołę; 

4) finalista – uczeń, który doszedł do finału, zwyciężając w poprzednich etapach konkursów, olimpiad, turniejów 

etc.;  

5) laureat – uczeń, który zdobył od I do III miejsca w konkursie lub olimpiadzie na szczeblu co najmniej 

powiatowym;  

6) dyrektor – dyrektorzy szkoły, placówek prowadzonych przez Gminę Łubniany;  

7) szkoła – szkoła podstawowa prowadzona przez Gminę Łubniany;  

8) pracownik gminy – pracownik Urzędu Gminy w Łubnianach i Gminnego Zespołu Ekonomiczno-

Administracyjnego Szkół.  

§ 3. Stypendium wójta przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na 

który stypendium jest przyznawane.  

§ 4. Stypendium wójta może być przyznane uczniowi, po łącznym spełnieniu warunków:  

1) uczeń otrzymał ocenę wzorową z zachowania;  

2) uczeń osiągnął średnią ocen na koniec danego roku szkolnego co najmniej 5,00;(do ustalenia p. Wójt, Komisja 

RG)  

3) uczeń został laureatem lub finalistą konkursu, olimpiady, turnieju, zawodów przedmiotowych, sportowych, 

artystycznych, wiedzy;  

4) uczeń jest zaangażowany w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.  

§ 5. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać dyrektorzy szkół.  



 

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały.  

2. Wnioski należy składać do 20 czerwca każdego roku w Sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach.  

3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dyplomów, wydruki komputerowe i inne dokumenty 

potwierdzające konkretne osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym.  

§ 7.1. Weryfikację formalną i opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium przeprowadzają pracownicy 

Urzędu Gminy.  

2. Rekomendowane przez pracowników kandydatury zgłoszonych przez dyrektorów uczniów oraz wysokość 

stypendiów zatwierdza wójt.  

§ 8. Wysokość i ilość przyznanych stypendiów wójta jest uzależniona od środków finansowych przeznaczonych 

na stypendia, określonych w uchwale budżetowej Gminy Łubniany na dany rok.  

§ 9. 1. Stypendium przyznaje się najlepszym uczniom z każdej szkoły, w ilości uzależnionej od wielkości szkoły, z 

zastrzeżeniem ust.2. : 

a) 1 uczeń w szkołach do 50 uczniów, 

b) 2 uczniów w szkołach 51-100 uczniów, 

c) 3 uczniów w szkołach 101-150 uczniów, 

d) 4 uczniów w szkołach 151-200 uczniów, 

e) 5 uczniów w szkołach 201-250 uczniów. 

2. W przypadku wniosku niespełniającego kryterium lub braku wniosku z danej szkoły, stypendium może być 

przyznane innym uczniom tej szkoły lub innych szkół.  

3. Stypendium wypłacane jest miesięcznie w 10 ratach, od września do czerwca następnego roku szkolnego.  

4. Uroczysta gala rozdania stypendiów odbywa się w terminie do końca września każdego roku, w 

uzasadnionych przypadkach może odbyć się w innym terminie.  

§ 10. Dane uczniów oraz ich osiągnięcia mogą być wykorzystane jako element promocji działań Gminy Łubniany w 

dziedzinie edukacji i przekazane do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu.  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.  

§ 13. Traci moc Uchwała Nr należy uzupełnić nr i tytuł uchylanej uchwały. 

 

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

Opolskiego.  

 

  



 

Załącznik 

  

  

  

  (pieczątka szkoły)  

do uchwały nr …/…/2019 Rady 

Gminy Łubniany z dnia ………….. 2019 

r. 

 

WNIOSEK   

O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY ŁUBNIANY  

 Dane kandydata do stypendium  

Imię:  

Nazwisko:  

Adres zamieszkania, telefon kontaktowy do ucznia  

Data i miejsce urodzenia    

PESEL    

Nazwa banku i nr rachunku bankowego, na 

który będzie przelewane stypendium  

  

Imię i nazwisko posiadacza rachunku    

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów    

Dane o szkole  

Nazwa szkoły:    

Klasa, do której uczęszczał uczeń w danym 

roku szkolnym:  

  

Uzasadnienie  

Średnia ocen:  

Ocena z zachowania:  

Poziom osiągnięć (zaznaczyć właściwe):  Zakres osiągnięć (zaznaczyć właściwe):  

Wojewódzki    Naukowy    

Regionalny    Artystyczny    

Ogólnopolski    Sportowy    

Międzynarodowy        

Uzyskany tytuł (zaznaczyć właściwe):  

laureat    

finalista    



 

Strona 1 

Opis osiągnięć i zaangażowania w pracę na rzecz szkoły i 

środowiska lokalnego:  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Załączniki dołączone do wniosku (kserokopie dokumentów poświadczających osiągnięcia ucznia 

bądź wydruki komputerowe):  

Opinia Rady Pedagogicznej:                                  z dnia:  

Pieczątka szkoły  Data, podpis i pieczątka dyrektora szkoły  
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