
UCHWAŁA NR VIII/72/15
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy za osiągnięcia 
naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Rady Gminy Wręczyca 
Wielka Nr VI/44/15 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwala :

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe, artystyczne 
i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka” stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Prubant

Id: 12AE7D43-6304-4816-813A-27ECBBF452C0. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/72/15

Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 24 września 2015 r.

Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy
za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka

§ 1. 1. Ustanawia się „Stypendium Wójta Gminy” jako formę wsparcia rozwoju uczniów, którzy poprzez swoją 
postawę, pracę i zaangażowanie osiągają sukcesy w dziedzinie oświaty, kultury lub sportu, reprezentując 
i promując Gminę Wręczyca Wielka.

2. Uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie stypendium są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów 
oraz szkół ponagimnazjalnych, którzy mieszkają na terenie Gminy Wręczyca Wielka.

3. Celem Stypendium Wójta Gminy jest wyróżnienie i promocja godnych naśladowania postaw młodego 
pokolenia.

§ 2. 1. Stypendia, o których mowa w § 1 przyznaje Wójt Gminy na wniosek:

a) rodzica (opiekuna prawnego) ucznia lub pełnoletni uczeń,

b) dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza,

c) kierownika gminnej jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie kultury,

d) organizacji działającej na terenie gminy w zakresie oświaty, kultury lub sportu.

2. Wypełniony wniosek, którego wzór stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu, należy składać 
w terminie do dnia 30 lipca każdego roku w pokoju nr 1 Urzędu Gminy we Wręczycy Wielkiej. W przypadku, gdy 
30 lipca jest dniem wolnym od pracy, ostatecznym terminem składania wniosków jest pierwszy dzień roboczy 
następujący po wskazanej dacie. Wnioski złożone po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

3. Do wniosku winny być załączone, poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów, 
potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu. Wójt Gminy lub Komisja 
Stypendialna mogą zwrócić się do Wnioskodawcy o przedłożenie do wglądu oryginałów dokumentów celem 
weryfikacji.

4. Dla ucznia lub zespołu w danym roku szkolnym może być złożony wyłącznie jeden wniosek. W przypadku 
złożenia więcej niż jednego wniosku, przyjęty do rozpatrzenia zostanie złożony w pierwszej kolejności.

5. W celu analizy złożonych wniosków o stypendium Wójt Gminy w drodze Zarządzenia powołuje Komisję 
Stypendialną w 3-osobowym składzie. Komisja sprawdza wnioski pod względem formalnym, dokonuje ich oceny 
i przedstawia protokół z posiedzenia wraz z propozycjami przyznanych stypendiów oraz ich kwot.

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium oraz jego wysokości podejmuje Wójt Gminy. Od decyzji Wójta 
Gminy nie przysługuje odwołanie.

7. Listę uczniów, którym przyznane zostało stypendium, podaje się do publicznej wiadomości w środkach 
masowego przekazu i na stronie internetowej Gminy.

§ 3. 1. Stypendium przyznaje się za rok szkolny, w którym złożono wniosek, począwszy od roku szkolnego 
2015/16, za:

1) wybitne osiągnięcia naukowe – zdobycie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego (olimpiady) 
albo konkursu wiedzy lub kierunkowych umiejętności na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub 
wojewódzkim,

2) wybitne osiągnięcia sportowe – zdobycie medalu lub indywidualnego tytułu finalisty w międzynarodowych, 
krajowych lub wojewódzkich zawodach sportowych, powołania do młodzieżowej  kadry narodowej,
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3) wybitne osiągnięcia artystyczne – otrzymanie nagrody lub wyróżnienia indywidualnego w konkursie 
artystycznym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim, indywidualna lub zespołowa 
publikacja dorobku artystycznego w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym.

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1 można być przyznane drużynie naukowej, sportowej lub  zespołowi 
artystycznemu.

3. Stypendium Wójta Gminy Wręczyca Wielka jest jednorazowe. Dyplomy wręczane będą stypendystom 
podczas wspólnej uroczystości a przekazanie środków finansowych nastąpi przelewem na wskazany rachunek 
bankowy nie później niż do 15 listopada każdego roku. Środki na stypendia przyznane za osiągnięcia zespołowe 
przekazane będą do dyspozycji dyrektorów szkół, ośrodka kultury lub klubów sportowych, którym podlega 
uhonorowany zespół, z przeznaczeniem na realizację potrzeb i rozwój członków zespołu.

4. Stypendium przyznaje się w wysokości:

1) za osiągnięcia indywidualne – kwota nie niższa niż 500 zł

2) za osiągnięcia zespołowe – kwota nie niższa niż 800 zł,

Wysokość stypendiów ustala corocznie Wójt Gminy w zależności od ilości środków finansowych 
zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Wręczyca Wielka i od ilości złożonych wniosków.
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CZĘŚĆ A: 

Dane wnioskodawcy 

Nazwa lub nazwisko i imię  

Adres  

Nr telefonu, e-mail  

Dane kandydata 

Nazwisko i imię  

Numer PESEL  

Adres zamieszkania  

Nazwiska i imiona 

rodziców/opiekunów prawnych 

 

Nazwa szkoły, do której 

uczęszcza kandydat 

 

Adres szkoły  

Nr telefonu szkoły  

Typ szkoły, do której uczęszcza 

kandydat 

 

Klasa, do której uczęszcza 

kandydat 

 

Nr rachunku bankowego dla 

wypłaty stypendium oraz dane 

właściciela rachunku 

 

 

 

CZĘŚĆ B: Dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego wniosku, potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w § 3 ust. 1 Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy za 

osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka: 
 

Załącznik Nr 1

do Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy

za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka

Wniosek o przyznanie Stypendium Wójta Gminy
dla ucznia za osiągnięcia naukowe, artystyczne i  sportowe
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1………………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………………………………… 

6………………………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym 

i zobowiązuję się na wezwanie przedłożyć do wglądu oryginały wyżej wymienionych dokumentów. 

 

 

………………………………………….                                          ………………………………… 
                                 (Miejscowość, data)            (Podpis wnioskodawcy) 
 

 

  

CZĘŚĆ C: Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego kandydata 

 

W związku z ubieganiem się o jednorazowe Stypendium Wójta Gminy oświadczam, że wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i/lub danych osobowych mojego dziecka przez 

Urząd Gminy we Wręczycy Wielkiej  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).  

 

 

 

  ………………………………………                                          ……………..…………………… 
                                 (Miejscowość, data)                   (Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
                                                                                                                                                                                        lub pełnoletniego kandydata) 

 

 

CZĘŚĆ D: Propozycja Komisji Stypendialnej. 

Po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu ……………………………. Komisja Stypendialna 

postanowiła rekomendować/nie rekomendować kandydata …………………………………………... 

do Stypendium Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia …………………………………………………. 

 

Podpisy członków Komisji: 

 

1……………………………..  2…………………………………  3………………………………….. 

 

 

CZĘŚĆ E: Decyzja Wójta Gminy: 
 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………. 
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CZĘŚĆ A: 

Dane wnioskodawcy: szkoły, 

placówki kultury, organizacji 

społecznej, stowarzyszenia, 

fundacji, klubu sportowego  

 

Nazwa zespołu  

Nr rachunku bankowego dla 

wypłaty stypendium oraz dane 

właściciela rachunku 

 

Osiągnięcia, uzasadniające przyznanie stypendium 

Nazwa konkursu, zawodów, 

festiwalu itp. 

 

Organizator  

Zasięg, etap konkursu, zawodów, 

festiwalu itp. 

 

Zdobyte miejsce   

 

Wzór imiennej listy członków zespołu, która winna stanowić załącznik do wniosku: 

Lp Nazwisko i imię ucznia Miejsce zamieszkania Nazwa i adres szkoły 

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

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

  
CZĘŚĆ B: Dokumenty, stanowiące załączniki do niniejszego wniosku, potwierdzające spełnienie 

warunków określonych w § 3 ust. 1 Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy za 

osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka: 
 

1………………………………………………………………………………………………………… 

2………………………………………………………………………………………………………… 

3………………………………………………………………………………………………………… 

4………………………………………………………………………………………………………… 

5………………………………………………………………………………………………………… 

Załącznik Nr 2

do Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy

za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

uczniów zamieszkałych w Gminie Wręczyca Wielka

Wniosek o przyznanie Stypendium Wójta Gminy
za wybitne zespołowe osiągnięcia ……………………………………………….
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Oświadczam, że wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne ze stanem faktycznym 

i zobowiązuję się na wezwanie przedłożyć do wglądu oryginały wyżej wymienionych dokumentów. 

 

 

………………………………………….                                          ………………………………… 
                                 (Miejscowość, data)            (Podpis wnioskodawcy) 
 

 

  

CZĘŚĆ C: Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego każdego członka zespołu 

 

W związku z ubieganiem się o jednorazowe Stypendium Wójta Gminy oświadczam, że wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i/lub danych osobowych mojego dziecka przez 

Urząd Gminy we Wręczycy  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182  z późn. zm.).  

 

 

 

  ………………………………………                                          ……………..…………………… 
                                 (Miejscowość, data)                   (Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
                                                                                                                                                                                        lub pełnoletniego kandydata) 

         ………………..…………………. 

         …………………………………… 

         …………………………………… 

         …………………………………… 

         …………………………………… 

         …………………………………… 

 
 

CZĘŚĆ D: Propozycja Komisji Stypendialnej. 

Po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu ……………………………. Komisja Stypendialna 

postanowiła rekomendować/nie rekomendować ……………………………………………………... 

do Stypendium Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia …………………………………………………. 

 

Podpisy członków Komisji: 

 

1……………………………..  2…………………………………  3………………………………….. 

 

 

CZĘŚĆ E: Decyzja Wójta Gminy: 
 

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

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

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

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