
 

Uchwała Nr 40/XII/2015  

Rady Gminy Załuski 

z dnia 18 maja 2015 roku 

 

w sprawie zasad udzielania stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i 

gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Załuski za wyniki w nauce, sporcie, osiągnięcia 

artystyczne i inne szczególne osiągnięcia 

 

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

U. 2013, poz. 954 ze zm.), art. 31 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie ( Dz. U. 2010 

nr 127 poz. 857ze zm.), art. 90b w zw. Z art. 90c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie 

oświaty (Dz. U.  1991 Nr 95, poz. 425 ze zm.)  

 

Rada Gminy Załuski uchwala , co następuje  

 

§ 1 

1. Uchwala się zasady udzielania stypendium za osiągnięte wyniki w nauce, sporcie, osiągnięcia 

artystyczne i inne szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

prowadzonych przez Gminę Załuski w brzmieniu stanowiącym załączniki nr 1 i 2 do niniejszej 

uchwały. 

2. Stypendium ma charakter motywacyjny. 

§ 2 

Wzór wniosku w sprawie stypendium określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski. 

§ 4 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i  wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

 

        Przewodniczący Rady Gminy Załuski 

         Edward Aleksandrowski 



 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 40/XII/2015 

Rady Gminy Załuski 

z dnia 18 maja 2015 r. 

 

Regulamin 

udzielania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych 

prowadzonych przez Gminę Załuski  

§ 1. 

1. Do ubiegania się o stypendium motywacyjne  uprawnieni są  uczniowie szkół podstawowych, 

gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Załuski.  

2. Stypendium jest  przyznawane jako jednorazowe świadczenie za osiągnięte wyniki w nauce, 

przyznawane po ukończeniu roku szkolnego. 

3. Prawo ubiegania się o stypendium przysługuje także uczniom będących laureatami konkursów 

ogólnopolskich lub międzynarodowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej 

dziedzinie, bez względu  na średnią ocen. 

4. Pierwsze stypendia przyznane zostaną za rok szkolny 2014/2015.  

§ 2.  

1.Stypendium motywacyjne po ukończeniu kl. IV-VI szkoły podstawowej jest przyznawane 

uczniowi, który w danym roku szkolnym uzyskał średnią ocen: - powyżej 4,9 – w wysokości 

150zł, lub uzyskał co najmniej 85% punktów w egzaminie kończącym szkołę podstawową w 

kwocie 150 zł. 

2. Stypendium motywacyjne po ukończeniu kl. I-III gimnazjum jest przyznawane uczniowi, 

który  w poprzednim roku szkolnym uzyskał średnią ocen: 

-4,51 – 4,75 – w wysokości 130zł, 

- powyżej 4,76 – w wysokości 150 zł,  

lub uzyskał co najmniej 85% punktów w egzaminie kończącym gimnazjum kwocie 150 zł. 



 

3. Stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów będących laureatami konkursów 

przedmiotowych  na szczeblu powiatowym lub ogólnopolskich i międzynarodowych 

przynajmniej na szczeblu powiatowym organizowanym przez kuratorium oświaty wynosi 150 zł. 

§ 3. 

 

1.Z wnioskami o przyznanie stypendium dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 

występują wychowawcy klas lub dyrektorzy szkół. 

2. Do wniosku należy dołączyć  dokumenty potwierdzające osiągnięte wyniki w nauce. 

3.Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w 

Urzędzie Gminy do 20 czerwca każdego roku. Wnioski złożone po terminie nie będą 

rozpatrywane. 

§ 4. 

1. Stypendysta otrzymuje dyplom, będący jednocześnie potwierdzeniem przyznania stypendium. 

2. Stypendium wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy do rąk rodzica lub opiekuna prawnego 

stypendysty. 

§ 5. 

1. Stypendia przyznaje Komisja powołana przez Wójta Gminy odrębnym zarządzeniem, zwana 

dalej „Komisją” na podstawie udokumentowanych wniosków. 

2. Członek Komisji, którego dziecko ubiega się o stypendium nie może brać udziału w 

głosowaniu  nad wnioskiem. 

§ 6 

1.Lista osób, którym przyznano stypendia, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Załuski oraz w BIP. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Załuski 

         Edward Aleksandrowski 



 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 40/XII/2015   

  Rady Gminy Załuski 

z dnia 18 maja 2015 r. 

 

Regulamin 

udzielania stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych prowadzonych 

przez Gminę Załuski za wyniki w sporcie, osiągnięcia artystyczne i inne szczególne 

osiągnięcia 

§ 1. 

1. Do ubiegania się o stypendium motywacyjne za wyniki w sporcie, osiągnięcia artystyczne i 

inne szczególne osiągnięcia  uprawnieni są  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych 

prowadzonych przez Gminę Załuski. 

2. Stypendium jest  przyznawane jako jednorazowe świadczenie za osiągnięte wyniki w sporcie, 

osiągnięcia artystyczne i inne szczególne osiągnięcia przyznawane po ukończonym roku 

szkolnym. 

§2 

 

1.Prawo ubiegania się o stypendium przysługuje:  

a) uczniom, którzy zajęli miejsca 1-3 w zawodach rejonowych organizowanych przez szkolny 

związek sportowy, w kwocie 150.zł w konkurencjach indywidualnych,  500zł w konkurencjach 

drużynowych- dla całej drużyny. 

b)uczniom, którzy zajęli miejsca 1-3 w mazowieckiej olimpiadzie młodzieży, w kwocie 300zł w 

konkurencjach indywidualnych, 800zł- w konkurencjach drużynowych dla całej drużyny. 

2. W odniesieniu do konkurencji drużynowych do odbioru stypendium upoważniony jest opiekun 

drużyny, rodzic lub opiekun prawny stypendysty. 

 

 

 

 



 

 

§3 

Prawo o ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, 

którzy byli laureatami konkursów artystycznych , co najmniej na poziomie województwa- w 

kwocie 150 zł. 

§4 

W uzasadnionych przypadkach Komisja może przyznać stypendium za inne szczególne 

osiągnięcia – w kwocie do 150 zł. 

§5 

 1.Do stypendiów za wyniki w sporcie, osiągnięcia artystyczne i inne szczególne osiągnięcia w 

sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy odnośnie zasad przyznawania 

stypendiów za wyniki w nauce. 

§6 

1.Pierwsze stypendia przyznane zostaną za rok szkolny 2014/2015.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Załuski 

         Edward Aleksandrowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały 

Rady Gminy Załuski 

 Nr 40/XII/2015 

z dnia 18 maja 2015 r. 

 

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego za wyniki w nauce lub sporcie dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Załuski 

 

 

Załuski, dnia ………………………… 

 

I. Dane ucznia: 
 

1)    Imię i nazwisko: …………………………………………………..................................... 

  

 Adres zamieszkania:  
 

 kod pocztowy ………………… miejscowość …………………………………………… 

 

 ulica …………………………………. …………..nr domu ……....................................... 

 

 nr mieszkania ………………. telefon  …………………………………………………… 

 

 Adres do korespondencji (o ile jest inny niż adres zamieszkania):  

 

 kod pocztowy …………………… miejscowość …………................................................ 

 

 ulica …………………………………. …………..nr domu ……....................................... 

 

 nr mieszkania ………………. telefon  …………………………………………………… 

 

2) Data i miejsce urodzenia: ……………………………………........................................... 

 

3) PESEL:…......................………………………………...................................................... 

 

4) Imiona i nazwiska rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych: 

 

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

 

II. Dane dotyczące przesłanek otrzymania stypendium: 

 



 

5) Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………… 

 

6) Ilość uzyskanych punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 

 

    W szkole podstawowej/gimnazjum…............, 

 

7) Informacja dotycząca udziału w konkursie (konkursach) przedmiotowym(ch) i zawodach 

sportowych uprawniające do otrzymania stypendium 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

12) Inne, szczególne osiągnięcia ucznia: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

 

………………………………………… 

       Podpis dyrektora szkoły 

 



 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 

U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271, z 2004 r., Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r.            Nr 

104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, i Nr 176, poz. 1238) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych zbieranych na potrzeby Gminnej komisji ds. stypendiów. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią 

Regulaminu udzielania stypendium za wyniki w nauce lub sporcie dla szkół podstawowych, gimnazjalnych 

prowadzonych przez Gminę Załuski.. Jednocześnie, uprzedzony o odpowiedzialności karnej z Art. 233 § 1 kodeksu 

karnego, oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne   z prawdą.  

 

 

………………………………………….. 

      Podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

  

 

 

 


