UCHWAŁA nr IX/83/2011
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 29 listopada 2011 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 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558;
Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.,
Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r.,
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142 i 146;
Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281)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 lub
gimnazjum, 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 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, którzy są uczniami szkół podstawowych lub
gimnazjów dla których Gmina Lubrza jest organem prowadzącym lub stale zameldowani 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
a w szczególności laureatom olimpiad, konkursów przedmiotowych,
2) w zakresie kultury za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach kultury,
3) 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 uzyskali
średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole podstawowej co najmniej
5,40 a w gimnazjum co najmniej 5,20. W przypadku uczniów VI klasy szkoły
podstawowej i III klasy gimnazjum oprócz średniej ocen na sprawdzianie i egzaminie
gimnazjalnym uzyskali minimum 85 % maksymalnej liczby punktów,
2) w roku szkolnym, za który ma być przyznanie stypendium byli laureatami lub finalistami
olimpiad, konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim lub wyższym,
3) w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium zdobyli w zawodach sportowych
na szczeblu wojewódzkim jedno z pierwszych 5 miejsc lub byli zdobywcami jednego z
pierwszych 10 miejsc na szczeblu wyższym,
4) w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium zdobyli jedno z pierwszych 5
miejsc w konkursach artystycznych na szczeblu wojewódzkim 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 po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej w terminie nie później niż 5 dni przed zakończeniem roku szkolnego.

§ 9.1. Stypendia przyznaje Wójt po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną.
2. Wójt powołuje Komisję Stypendialną oraz określa zasady i tryb jej działania.

§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 Rady Gminy Lubrza Nr XIV/99/2008 z dnia 30 czerwca 2008r.
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.
PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Lubrza
Elżbieta Szwadowska

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Lubrza
Nr IX/83/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
Lubrza dnia
WNIOSEK
Do Wójta Gminy Lubrza
O przyznanie
STYPENDIUM WÓJTA GMINY LUBRZA

Imię i nazwisko wnioskodawcy
nazwa i adres szkoły

1. Składam wniosek o przyznanie w roku szkolnym……………../…………….. stypendium WÓJTA GMINY
LUBRZA za ...…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...………………………………………
(rodzaj osiągnięć lub zdarzenie losowe)

Dla ucznia:
A – DANE UCZNIA
Nazwisko
Imiona
Imię ojca
Imię matki
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Miejscowość
Adres miejsca zamieszkania

Ulica/nr
Kod pocztowy

Nazwa szkoły
Klasa do której uczęszcza uczeń
Zajęcia pozalekcyjne
B – OPINIA RADY PEDAGOGICZNEJ
Nr Uchwały
Rady Pedagogicznej

2. Dane uzasadniające przyznanie stypendium:

3. Podpis i pieczęć osoby składającej wniosek

