Uchwała nr XXX/209/2001
Rady Gminy Luzino
z dnia 31 sierpnia 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino

Na podstawie art.18 ust.1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 10 lutego 1996 r Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13
pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718).
Rada Gminy Luzino

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się prawo ubiegania o nagrody Rady Gminy Luzino, dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum publicznego usytuowanych na terenie gminy oraz dla uczniów szkół średnich
dziennych a takŜe dla słuchaczy stacjonarnych studiów wyŜszych.

§2

Warunki, kryteria oraz tryb przyznawania nagród, o których mowa w § 1 określa regulamin
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Luzino.

§4
Traci moc uchwała nr XX/141/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie
zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród Rady Gminy Luzino.

§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Teofil Sirocki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXX/209/2001
Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2001 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD
RADY GMINY LUZINO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Nagrody mogą być przyznawane szczególnie zdolnym uczniom;
a)

uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum publicznego funkcjonujących na terenie
gminy Luzino,

b)

szkół średnich dziennych oraz słuchaczom stacjonarnych studiów wyŜszych zameldowanych na
stałe na terenie gminy Luzino.

§ 2
Komisję d/s przyznawania nagród Rady Gminy, zwaną dalej Komisją, tworzą:
a) członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
b) dyrektorzy szkół usytuowanych na terenie gminy Luzino;
c) przedstawiciel Zarządu Gminy.

§ 3
Do właściwości Komisji naleŜy rozpatrywanie wniosków o przyznanie nagród, w terminie nie
później niŜ do 15 października kaŜdego roku.

§ 4
1. Nagrody przyznaje się w formie nagrody rzeczowej bądź pienięŜnej.
2. Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum publicznego przyznaje się nagrody rzeczowe, zaś
dla uczniów szkół średnich w formie pienięŜnej i rzeczowej w kategoriach:

a) najlepszy maturzysta
b) najlepszy uczeń szkół średnich (klas niematuralnych) natomiast dla studentów w formie
pienięŜnej.
3. Nagrody przyznaje się raz w roku.

§5
Wysokość nagród ustala Komisja w ramach posiadanych środków finansowych, zabezpieczonych
na ten cel w uchwale budŜetowej na dany rok

II. ZASADY UBIEGANIA SIĘ O NAGRODĘ RADY GMINY LUZINO ORAZ WARUNKI
JEJ PRZYZNAWANIA

§ 6
Terminy składania wniosku o przyznanie nagrody upływają 30 września kaŜdego roku

§ 7
Wymagane warunki oraz konieczne dokumenty:
1. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum publicznego:
a) udział w konkursach i olimpiadach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim

i

ogólnopolskim,
b) średnia ocen 4,75 i powyŜej, dla uczniów klas I - III szkoły podstawowej opinia wychowawcy
uzasadniająca wysokie wyniki w nauce potwierdzone przez dyrektora szkoły,
c) ocena z zachowania co najmniej - „dobre” z wyłączeniem klas I - III szkoły podstawowej,
d) opinia wychowawcy klasy, potwierdzona przez dyrektora szkoły,
e) wniosek o przyznanie nagrody.
2. Uczniowie szkół średnich:
a) średnia ocen 4,75 i powyŜej,
b) potwierdzony odpis ocen lub kopia świadectwa,
c) wniosek o przyznanie nagrody.
3. Słuchacze studiów wyŜszych:
a) średnia egzaminacyjna ocen (bez zaliczeń) 4,5 i powyŜej z roku akademickiego,
b) potwierdzenie zaliczenia roku,
c) zaświadczenie o średniej egzaminacyjnej podpisane przez dziekana lub kserokopia wpisów
do indeksu z ocenami za ostatni semestr z potwierdzeniem zgodności odpisu z oryginałem,
d) wniosek o przyznanie nagrody.

4. Wnioski o przyznanie nagrody składają dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
publicznego dyrektorzy szkół, zaś dla uczniów szkół średnich i słuchaczy wyŜszych sami
zainteresowani.
5. Wnioski muszą zawierać następujące dane osobowe kandydata:
a) imię i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) adres zamieszkania,
d) adres szkoły (uczelni) i klasę (rok studiów).

§ 8
Przyznane nagrody wręcza się na posiedzeniu sesji Rady Gminy Luzino.

III. POSIEDZENIA KOMISJI

§ 9
Zawiadomienie Komisji z podaniem terminu i miejsca dokonuje się w sposób przyjęty przez
członków Komisji.

§ 10
Posiedzenia

Komisji

w

porozumieniu

z

Przewodniczącym

Rady

Gminy,

zwołuje

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, który jest jednocześnie Przewodniczącym
Komisji d/s przyznawania nagród Rady Gminy Luzino.

§ 11
Posiedzenie Komisji jest prawomocne jeŜeli bierze w nim udział więcej niŜ 50 % członków
pełnego składu Komisji.

§ 12
Komisja orzeka o przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody zwykłą większością głosów, w
razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§ 13
Głosowanie jest jawne.

§ 14

Posiedzenia Komisji są protokołowane.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15
Wnioskodawcy otrzymują pisemną odpowiedź na swoje podanie.

§ 16
Odwołanie od orzeczenia Komisji naleŜy składać do Zarządu Gminy Luzino w terminie 7 dni
od daty otrzymania informacji o rozpatrzeniu wniosku.
§ 17
Odwołanie rozpatruje Zarząd Gminy Luzino po zasięgnięciu opinii Komisji, w terminie 7 dni od
daty otrzymania odwołania.

§ 18
Od rozstrzygnięcia Zarządu odmawiającego

uwzględnienie odwołania wnioskujący moŜe

odwołać się do Rady Gminy. Uchwała Rady Gminy w kwestii odwołania zapada zwykłą
większością głosów i ma charakter ostateczny.

§ 19
Komisja ma prawo podać listę osób nagrodzonych do publicznej wiadomości w środkach
masowego przekazu.

§ 20
Zmiana regulaminu moŜe nastąpić wyłącznie w tym samym trybie jak jego przyjęcie.

