UCHWAŁA NR XLV/510/2014
RADY GMINY LUZINO
z dnia 15 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych
uczniów szkół podstawowych gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino
i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, uzyskujących
wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu"
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.)1)
Rada Gminy Luzino
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino, zwany dalej „stypendium”,
którego celem jest promocja uzdolnionych uczniów.
§ 2. Stypendium otrzymują uczniowie uzyskujący wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu
będący uczniami szkół podstawowych, gimnazjum, zamieszkałymi bądź uczącymi się na terenie Gminy Luzino
oraz szkół ponadgimnazjalnych dziennych, zamieszkałymi na terenie Gminy Luzino, zwanymi dalej „uczniami”.
§ 3. 1. Stypendium jest przyznawane na wniosek:
1) dyrektora szkoły,
2) opiekunów prawnych ucznia, w przypadku uczniów niepełnoletnich,
3) samych zainteresowanych, w przypadku uczniów i sportowców pełnoletnich,
4) organizacji działających w zakresie kultury, nauki i sportu.
2. Wnioski należy składać do 31 lipca każdego roku w Kancelarii Urzędu Gminy na formularzu stanowiącym
załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Do wniosku należy załączyć:
1) potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie tj. w zakresie
kultury, nauki i sportu,
2) opinię wychowawcy klasy bądź opiekuna odpowiedzialnego za przygotowanie do konkursu w dziedzinie
kultury i nauki czy też sportu,
3) potwierdzone kserokopie ocen klasyfikacji końcoworocznej, poprzedzającej okres ubiegania się o stypendium
bądź potwierdzoną kserokopię oceny z przedmiotu, którego dotyczył konkurs przedmiotowy, artystyczny wraz
z oceną z zachowania lub w przypadku osiągnięć sportowych oceny z wychowania fizycznego wraz z oceną
z zachowania.
4. Potwierdzenia kserokopii dokumentów, o których mowa w §3 ust.3 pkt „1-3” dokonuje osoba, składająca
wniosek o przyznanie stypendium, w obecności pracownika samorządowego.
§ 4. 1. Wnioski rozpatruje Komisja Stypendialna, w skład której wchodzą:
1) osoba wskazana przez Wójta, jako jej przewodniczący,
2) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, w tym jej przewodniczący,
3) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,
4) Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Turystyki.
2. Wnioski rozpatrywane są w miesiącu sierpniu każdego roku, na posiedzeniu Komisji Stypendialnej.
3. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje jej przewodniczący.
1) Dalsze

zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072
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4. Komisja Stypendialna może skutecznie podejmować decyzje, jeżeli w posiedzeniu bierze udział więcej niż
50% jej członków.
5. Komisja podejmuje decyzję w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania stypendium zwykłą większością
głosów w głosowaniu jawnym, a w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji
Stypendialnej.
6. Przewodniczący Komisji Stypendialnej informuje wnioskodawców o decyzji podjętej przez Komisję
w zakresie rozpatrzenia złożonego wniosku.
§ 5. 1. Od decyzji Komisji Stypendialnej, w sprawie odmowy przyznania stypendium, wnioskodawcy
przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie składa się do Rady Gminy, w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o odmownym
rozpatrzeniu wniosku.
3. Rada Gminy rozpatruje odwołanie na najbliższej planowanej sesji.
4. Podjecie uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia odwołania ma charakter ostateczny.
§ 6. 1. Stypendium może otrzymać uczeń osiągający wysokie wyniki w nauce, który w wyniku klasyfikacji
semestralnej lub końcoworocznej, poprzedzającej okres przyznania stypendium uzyskał średnią ocen co najmniej
5,5, a w przypadku uczniów klas I-III uzyskał wysoki poziom osiągnięć edukacyjnych oraz legitymuje się co
najmniej bardzo dobrym zachowaniem i jest:
1) laureatem, finalistą lub zdobywcą od I do III miejsca w olimpiadzie, konkursie przedmiotowym, artystycznym,
szczebla ogólnopolskiego, międzynarodowego i uzyskał co najmniej ocenę „bardzo dobrą” z przedmiotu,
którego dotyczył konkurs oraz posiadają ocenę z zachowania co najmniej – „bardzo dobrą”,
2) zawodnikiem, biorącym udział w indywidualnym współzawodnictwie sportowym i zajmującym pozycje
medalowe w zawodach rangi Mistrzostw Polski lub członkiem Kadry Narodowej zakwalifikowanym przez
odpowiedni związek sportowy do reprezentacji Polski na arenie międzynarodowej.
2. Stypendium mogą otrzymać również uczniowie, którzy są:
1) laureatami, finalistami lub zdobywcami od I do III miejsca w konkursach przedmiotowych, artystycznych,
szczebla ogólnopolskiego, międzynarodowego i uzyskali co najmniej ocenę „bardzo dobrą” z przedmiotu,
którego dotyczył konkurs oraz posiadają ocenę z zachowania co najmniej – „bardzo dobrą”,
2) zawodnikami, biorącym udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zaliczanych do systemu
ogólnopolskiego współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Ministerstwa Sportu i Turystyki,
zajmującymi pozycje medalowe w zawodach rangi Mistrzostw Polski, członkami Kadry Narodowej
zakwalifikowanymi przez odpowiedni związek sportowy i reprezentującymi
Polskę na arenie
międzynarodowej i uzyskali co najmniej ocenę „bardzo dobrą” z wychowania fizycznego oraz posiadają ocenę
z zachowania co najmniej „dobrą”.
§ 7. 1. Stypendium jest przyznawane na okres do 10 miesięcy w wysokości 267 zł brutto miesięcznie.
2. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 1 będzie podlegała corocznej waloryzacji o wskaźnik inflacji,
w zaokrągleniu do pełnego złotego, od 1 września każdego roku począwszy od 1 września 2015 roku.
3. Stypendium jest wypłacane przez Wójta Gminy, na wniosek Komisji Stypendialnej, od września nowego
roku szkolnego do ostatniego dnia każdego kolejnego miesiąca.
4. Stypendium przekazuje się na wskazane przez ucznia, bądź jego opiekunów prawnych konto bankowe.
5. Jedna osoba może otrzymywać tylko jedno stypendium.
§ 8. 1. Stypendium cofa się w przypadku gdy:
1) wobec ucznia zastosowano karę w postaci skreślenia z listy uczniów lub karnego przeniesienia do innej
placówki,
2) uczeń swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub
ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Gminy Luzino.
2. Stypendium cofa Wójt Gminy, z chwilą powzięcia informacji o sytuacji, o której mowa w ust.1.

Id: F16D4FBD-817B-4C4E-A452-C083A961BDB1. Podpisany

Strona 2

3. Informację zawierającą uzasadnienie cofnięcia wypłaty stypendium, Wójt Gminy przekazuje Komisji
Stypendialnej.
§ 9. Listę osób, którym przyznano stypendium podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie
Informacyjnym Rady i Wójta Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Luzino.
§ 10. Zmiana regulaminu może nastąpić wyłącznie w tym samym trybie jak jego przyjęcie.
§ 11. Traci moc uchwała:
1. Nr XXVIII/253/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu
przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów, szkół podstawowych gimnazjum
zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych
zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu”,
2. Nr XIX/215/2012 Rady Gminy Luzino z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXVIII/253/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu
przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów gimnazjum zamieszkałych bądź
uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie
Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu”;
3. Nr XXXIX/459/2014 Rady Gminy Luzino z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały Nr XXVIII/253/2009 Rady Gminy Luzino z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie
zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów, szkół
podstawowych, gimnazjum zamieszkałych bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół
ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy Luzino, osiągających wybitne osiągnięcia
w dziedzinie kultury, nauki i sportu”.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Luzino
oraz w Biuletynie Informacyjnym Rady i Wójta Gminy Luzino.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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Załącznik do „Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Luzino dla uzdolnionych uczniów, gimnazjum zamieszkałych
bądź uczących się na terenie Gminy Luzino i uczniów szkół ponadgimnazjalnych dziennych zamieszkałych na terenie Gminy
Luzino, uzyskujących wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki i sportu.”

……………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………………
(adres zamieszkania)

……………………………………….......
(nr telefonu kontaktowego)

Wniosek
o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Luzino

1. Imię i nazwisko ucznia …………………………………………….…….……………………………..
2. Imiona opiekunów prawnych …………………………………….…….………………………………
3. Data i miejsce urodzenia, PESEL ………………………….……….…….…………………………..
……………………………………………………………………………….…………………………………
4. Adres zamieszkania ………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………...
5. Nazwa i adres szkoły (rok nauki/ klasa) .........................……….…………………………………..
…..…………………………………………………………………………………….……………………….
6. Rok dokonania osiągnięć ……………………………………………...………………………………
7. Średnia ocen z klasyfikacji końcoworocznej …………………………………..…………………….
8. Ocena ze sprawowania ………………………………………………………………………………...
9. Uzasadnienie wniosku ……………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………..……..………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………...
…………………………………………………………………………….…………………………………...
………………………………………………………………………………..………..………………………
………………………………………………………………………….……………………………………...
……………………………………………………………………….………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………….
10. Nr konta bankowego ……………………………………………………………………………………
…………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
a) potwierdzone kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia w danej
dziedzinie tj. w zakresie kultury, nauki i sportu,
b) opinia wychowawcy klasy bądź opiekuna odpowiedzialnego za przygotowanie do
konkursu w dziedzinie kultury i nauki czy teŜ sportu,
c) potwierdzone kserokopie ocen klasyfikacji końcoworocznej, poprzedzającej okres
ubiegania się o stypendium bądź potwierdzona kserokopia oceny z przedmiotu, którego
dotyczył konkurs przedmiotowy, artystyczny wraz z oceną z zachowania lub w
przypadku osiągnięć sportowych oceny z wychowania fizycznego wraz z oceną z
zachowania.
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