
UCHWAŁA NR XXIV/149/17
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, uczniów 
publicznych i niepublicznych, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Stary 

Lubotyń.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust.1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół publicznych 
i niepublicznych, podstawowych i gimnazjów, zamieszkałych na terenie Gminy Stary Lubotyń, 
stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały, zwany dalej Programem.

2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody Wójta Gminy Stary Lubotyń 
w ramach Programu,  stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu określa 
każdorazowo w danym roku uchwała budżetowa Rady Gminy Stary Lubotyń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.
§ 4. Traci moc uchwała nr V/23/11/ Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie przyjęcia programu stypendialnego w Gminie Stary Lubotyń.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 września 2017 r.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Jan Janusz Podbielski

Id: A347E283-243F-4D97-83FA-9462FB9A1417. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/149/17

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Gminny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół publicznych 
i niepublicznych, podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Lubotyń 

poprzez przyznawanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz nagród za osiągnięcia 
naukowe, sportowe, artystyczne.

W celu wspierania rozwoju uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Stary 
Lubotyń oraz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z różnych środowisk, tworzy się „Gminny 
program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Stary Lubotyń poprzez 
przyznawanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz nagród za osiągnięcia naukowe, sportowe, 
artystyczne”. W ramach programu wsparcie mogą uzyskać dzieci i młodzież, która dzięki swojej 
pracy i zaangażowaniu uzyskują bardzo dobre wyniki w nauce lub mają w danej dziedzinie naukowej, 
artystycznej bądź sportowej szczególne osiągnięcia.
I.     Postanowienia ogólne.

§ 1. 1. Stypendia udzielane są ze środków budżetu Gminy Stary Lubotyń.
2. Udzielone stypendium ma na celu promowanie uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce 

i posiadających osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o :

1) radzie gminy- należy przez to rozumieć Radę Gminy Stary Lubotyń,
2) wójta – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Stary Lubotyń,
3) stypendium naukowym - należy przez to rozumieć stypendium uzyskane za wyniki w nauce,
4) nagrodzie – należy przez to rozumieć nagrodę za szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze 

i sporcie.
II.     Szczegółowe zasady udzielania stypendium.

§ 2. 1. Stypendia udzielane są celem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2. Stypendium za wyniki w nauce – zwane dalej stypendium naukowym przyznawane jest 

z uwzględnieniem wysokiej średniej ocen za dany okres oraz oceny zachowania i osiągnięć ucznia.
3. Prawo do ubiegania się o stypendium naukowe przysługuje uczniom, którzy spełniają 

następujące warunki:
1) wysokość średniej ocen dla uczniów gimnazjum warunkującej przyznanie stypendium naukowego 

na co najmniej 5,3 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2) wysokość średniej ocen dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej warunkującej przyznanie 

stypendium naukowego na co najmniej 5,7 oraz wzorową ocenę z zachowania
4. Stypendia naukowe z zastrzeżeniem ust. 5 przyznawane są dla uczniów na okres roku szkolnego 

następującego bezpośrednio po roku szkolnym, w którym uczeń uzyskał średnią ocen i ocenę 
zachowania, kwalifikujące go do przyznania tego stypendium.

5. Stypendia naukowe po ostatnim roku nauki w gimnazjum przyznawane są za uzyskanie co 
najmniej 90 procent punktów z egzaminu gimnazjalnego obejmującego wszystkie zakresy tego 
egzaminu. Stypendia wypłacane są jednorazowo w kwocie od 300 zł do 600 zł, bezpośrednio po 
zakończeniu roku szkolnego.
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6. Stypendia przyznawane są po ukończeniu 1 roku nauki.
7. Wysokość stypendium naukowego wynosi nie mniej niż 50 zł miesięcznie.
8. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego, zawierający szczegółowe uzasadnienie składa 

dyrektor szkoły do Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu w terminie do 31 lipca.
9. Rozpatrywanie wniosków następuje do 31 sierpnia danego roku szkolnego.
10. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
11. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Wójt Gminy Stary Lubotyń.
12. Decyzja Wójta o przyznaniu stypendium jest ostateczna.

III.     Szczegółowe zasady przyznawania nagrody.
§ 3. 1. Nagrody przyznawane są uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Stary Lubotyń.
2. Nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, artystycznej i sportowej 

przyznawane są uczniom w danym roku szkolnym.
3. Za szczególne osiągnięcia kwalifikujące do przyznania nagrody rozumie się :

1) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursie przedmiotowym organizowanym przez 
Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

2) za zajęcie miejsca od pierwszego do trzeciego w konkursach, przeglądach i festiwalach na 
szczeblu wojewódzkim.

3) za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznana nagroda uczniowi spełniającemu co 
najmniej jedno z poniższych kryteriów:
a) zajęcie pierwszego miejsca w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu powiatowym.
b) zajęcia miejsca od pierwszego do trzeciego w zawodach sportowych organizowanych co 

najmniej na szczeblu wojewódzkim.
c) zajęcia miejsca od pierwszego do piątego w zawodach sportowych organizowanych na szczeblu

ogólnopolskim.
d) został zdobywcą minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej w zawodach i olimpiadach

sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.
e) został zakwalifikowany do kadry polski bądź województwa mazowieckiego.

4) za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznana również uczniowi szkoły 
ponadgimnazjalnej, który został laureatem bądź finalistą międzynarodowego, ogólnopolskiego 
albo wojewódzkiego konkursu artystycznego.

5) za szczególne osiągnięcia naukowe może być przyznane również uczniowi szkoły 
ponadgimnazjalnej, który został laureatem bądź finalistą przedmiotowego konkursu 
ogólnopolskiego albo laureatem lub finalistą konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu 
wojewódzkim.
4. Wysokość nagrody wynosi od 300 do 600 zł.
5. Wysokość nagrody w zależności od rangi konkursu ustala Wójt Gminy Stary Lubotyń.
6. Wniosek o przyznanie nagrody składa dyrektor szkoły, prawny opiekun ucznia szkoły 

ponadgimnazjalnej lub pełnoletni uczeń do Urzędu Gminy Stary Lubotyń.
7. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 2 uchwały.
8. Decyzję w sprawie przyznawania nagrody podejmuje Wójt Gminy Stary Lubotyń.
9. Decyzja Wójta o przyznaniu nagrody jest ostateczna.
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§ 4. 1. Stypendia i nagrody przyznaje Wójt Gminy Stary Lubotyń po zaopiniowaniu wniosków
przez Komisję do Spraw Stypendiów i Nagród, zwanej dalej „Komisją”.
2. Do zadań komisji należy:

1) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków o przyznanie stypendiów i nagród,
2) przedstawienie Wójtowi Gminy Stary Lubotyń listy z propozycjami kandydatów do przyznania
stypendium lub nagrody oraz ich wysokości.
3. Skład imienny komisji, termin jej posiedzenia oraz jej przewodniczącego ustala zarządzeniem 

Wójt Gminy Stary Lubotyń.
4. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co 

najmniej połowy ustalonego składu komisji.
5. W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu komisji rozstrzyga głos przewodniczącego.
6. Posiedzenia komisji są protokołowane i zawierają imienną listę stypendystów oraz kwoty 

proponowanych stypendiów i nagród.
7. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w posiedzeniu.
8. Wysokość stypendium proponuje komisja w ramach środków finansowych przeznaczonych na 

realizację programu.
§ 5. Wójt Gminy Stary Lubotyń może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę w dowolnym okresie 

roku. W tym przypadku wnioski nie podlegają procedurze określonej w § 4.
IV.     Postanowienia końcowe

§ 6. 1. Przyznanie stypendium naukowego nie wyklucza przyznania nagrody za szczególne 
osiągnięcia.

2. Tryb składania i rozpatrywania wniosków o stypendia i nagrody podaje się do publicznej 
wiadomości.

§ 7. Stypendia i nagrody są wypłacane na konto podane we wniosku.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/149/17

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 29 czerwca 2017 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM / NAGRODY NAUKOWEJ*, ARTYSTYCZNEJ*,

SPORTOWEJ*

1. Nazwisko ucznia ...............................................................................................................
2. Imię (imiona) .....................................................................................................................
3. Nazwa szkoły ....................................................................................................................
4. Klasa ..................................................................................................................................
5. Średnia ocen ......................................................................................................................
6. Ocena z zachowania ..........................................................................................................
7. Nr rachunku Bankowego .................................................................................................
8. Uzasadnienie wniosku (w przypadku osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych):

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................
Do wniosku dołączam …………………………………………………………………………..............
...............................................................................................................................

……………………….                                            ………………………………………….
(miejscowość i data)                                                   (podpis osoby składającej wniosek)
Wójt Gminy Stary Lubotyń, po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie stypendium/nagrody
naukowej*, artystycznej*, sportowej* postanowił:

przyznać *        nie przyznać*
stypendium/nagrodę naukową*, artystyczną*, sportową.*

..............................
(podpis Wójta Gminy)

* właściwe podkreślić
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