UCHWAŁA NR XIII/95/2016
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.
poz.1515; poz.1045; poz.1890) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o:
1) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lubrza;
2) Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia i absolwenta szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły
ponadgimnazjalnej, który w danym roku szkolnym uczy się w danym typie szkoły lub go ukończył;
3) Stypendium – należy przez to rozumieć „Stypendium Wójta Gminy Lubrza”.
§ 2. Uczniowi za bardzo dobre wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, kulturalne i sportowe będzie
przyznawana jednorazowa nagroda pieniężna zwana „Stypendium Wójta Gminy Lubrza”.
§ 3. Celem ustanowienia Stypendium jest promowanie i wyróżnianie uczniów osiągających wysokie wyniki
w nauce, kulturze i sporcie.
§ 4. Stypendystami mogą zostać uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Lubrza.
§ 5. Stypendium za wyniki w nauce nie przyznaje się uczniom klas od I do III szkoły podstawowej.
§ 6. Stypendium może być przyznane:
1) w zakresie edukacji za szczególne osiągnięcia związane z procesem nauczania;
2) w zakresie edukacji laureatom olimpiad lub konkursów przedmiotowych;
3) w zakresie kultury za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach kultury;
4) w zakresie sportu uczniom trenującym w szkolnych lub młodzieżowych klubach sportowych o statusie
amatorów, a osiągającym wybitne wyniki sportowe.
§ 7. Stypendium przyznaje się w przypadkach, gdy uczniowie wykazują nienaganną postawę oraz spełniają
przynajmniej jedno z wymienionych kryteriów:
1) w klasyfikacji rocznej za rok szkolny, za który ma być przyznane stypendium lub w klasyfikacji końcowej
uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej co najmniej 5,40,
w gimnazjum co najmniej 5,20 a w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,0;
2) w roku szkolnym, za który ma być przyznanie stypendium byli laureatami lub finalistami olimpiad, konkursów
przedmiotowych na szczeblu finału wojewódzkiego lub wyższym;
3) w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium zdobyli w zawodach sportowych na najwyższym
szczeblu finału wojewódzkiego jedno z pierwszych 5 miejsc lub byli zdobywcami jednego z pierwszych
10 miejsc na szczeblu wyższym;
4) w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium zdobyli jedno z pierwszych 5 miejsc w konkursach
artystycznych na najwyższym szczeblu finału wojewódzkiego lub byli zdobywcami jednego z pierwszych
10 miejsc na szczeblu wyższym.
§ 8. Warunkiem ubiegania się o Stypendium jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały;
2) z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje Dyrektor Szkoły w terminie nie później niż na 3 dni robocze
przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.
§ 9. 1. Stypendia przyznaje Wójt po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną.
2. Wójt powołuje Komisję Stypendialną oraz określa zasady i tryb jej działania.
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§ 10. 1. Wysokość stypendium określi Wójt w ramach ustalonych środków w budżecie Gminy Lubrza
w stosownym zarządzeniu.
2. Stypendium wypłacane będzie jeden raz w roku, w terminie do dnia 15 lipca.
3. Wypłata stypendium będzie dokonywana gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na wskazany
rachunek bankowy rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXI/270/2014 Rady Gminy Lubrza z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zasad
udzielania stypendium Wójta Gminy Lubrza.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Elżbieta Szwadowska
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Załącznik do Uchwały Rady Gminy Lubrza
Nr XIII/95/2016 z dnia 2 lutego 2016r.
Lubrza dnia …………………………
WNIOSEK
Do Wójta Gminy Lubrza
o przyznanie
STYPENDIUM WÓJTA GMINY LUBRZA
w roku szkolnym ………/………

nazwa i adres szkoły
Składam wniosek o przyznanie stypendium WÓJTA GMINY LUBRZA w zakresie….…………………………
…………………….……………………………………………………………………………………………….
…..………………………………………………………………………………………...……………………….
(wpisać zgodnie z § 6 uchwały)
Dla ucznia:
A – DANE UCZNIA
Nazwisko
Imiona
Imię ojca
Imię matki
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres miejsca zamieszkania

Miejscowość
Ulica/nr
Kod pocztowy

Klasa do której uczęszcza uczeń
Zajęcia pozalekcyjne
B - DANE UZASADNIAJĄCE PRZYZNANIE STYPENDIUM

3. Podpis i pieczęć osoby składającej wniosek.
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