
UCHWAŁA NR XIII/107/2019
RADY GMINY SZCZUROWA

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie:określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom, form 
i zakresu pomocy, jak również trybu postepowania w tych sprawach.

Na podstawie  art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506  ze  zm.) 

Rada Gminy Szczurowa
uchwala,  co następuje:

§ 1. 1.  Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy uzdolnionym uczniom  w formie Stypendium 
Wójta Gminy Szczurowa, formy i zakres tej pomocy, jak również sposób postępowania     w tych sprawach.              

2. Stypendium Wójta Gminy Szczurowa przyznaje się  uczniom, którzy uzyskują wybitne wyniki               
w nauce lub osiągają sukcesy sportowe.

3. Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów określa "Regulamin przyznawania stypendium Wójta 
Gminy Szczurowa" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

4. Środki przeznaczone na finansowane stypendiów ujmowane są corocznie w budżecie Gminy Szczurowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczurowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Szczurowa

Marek Biernat
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Załącznik do uchwały Nr XIII/107/2019

Rady Gminy Szczurowa

z dnia 29 listopada 2019 r.

Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Szczurowa.

§ 1. 1.  Regulamin określa zasady i tryb przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy 
Szczurowa.

2. Jednorazowe stypendium jest przyznawane corocznie uczniom klas VI, VII i VIII reprezentującym  
szkoły podstawowe oraz III klasy gimnazjów rocznika 2018/2019 -  dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Szczurowa.

3. Stypendium, o którym mowa w § 1 przyznaje się w następujących kategoriach:

1) za bardzo dobre wyniki w nauce,

2) za szczególne osiągnięcia naukowe,

3) za szczególne osiągnięcia sportowe.

§ 2. 1.  Stypendium ma charakter motywacyjny, przyznaje się je raz w roku i wypłaca jednorazowo 
w formie gotówkowej lub na wskazane konto.

2. Wysokość przyznanego stypendium, w danym roku  uzależniona jest od ilości uczniów spełniających 
kryteria i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Szczurowa.

Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce.

§ 3. Stypendium Wójta Gminy Szczurowa za bardzo dobre wyniki w nauce może być przyznane uczniom, 
którzy w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane 
stypendium uzyskali jednocześnie:

1. średnią ocen, podawaną do drugiego miejsca po przecinku bez zaokrąglenia,
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej:

- 5,2 – w przypadku uczniów, o których mowa w § 1 ust.2.;

2. co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe

§ 4. Stypendium Wójta Gminy Szczurowa za szczególne osiągnięcia naukowe, może być przyznane 
uczniowi, który uzyskał tytuł laureata w konkursach organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty 
lub innych o randze co najmniej wojewódzkiej.

Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe

§ 5. Stypendium Wójta Gminy Szczurowa za szczególne osiągnięcia sportowe, może być przyznane 
uczniowi, który reprezentuje i promuje Gminę Szczurowa i jest:

1. medalistą co najmniej mistrzostw wojewódzkich w uprawianej dyscyplinie

sportu,

2. aktywnie doskonali i rozwija swoje zdolności indywidualnie, w klubie lub  w organizacji sportowej.

Zasady szczegółowe przyznawania stypendiów.

§ 6. 1.  Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w  sekretariacie Urzędu Gminy Szczurowa, ul. 
Lwowska 2, w terminie do dnia 31 lipca każdego roku kalendarzowego,

na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. W roku 2019 wnioski, o których mowa w ust. 1 można składać do dnia 20 grudnia 2019 r.

3. Do złożenia wniosku o Stypendium Wójta Gminy Szczurowa uprawnieni są:

1) dyrektor szkoły,
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2) rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego,

3) pełnoletni uczeń.

4. Dodatkowo w przypadku ubiegania się o stypendium za bardzo dobre wyniki  w nauce do wniosku 
należy dołączyć – kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora 
szkoły lub potwierdzoną przez dyrektora szkoły informację o uzyskanych ocenach  z poszczególnych 
semestrów roku szkolnego.

5. W przypadku ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe
i sportowe do wniosku należy dołączyć opis indywidualnych lub grupowych osiągnięć (uzyskane nagrody, opis 
osiągnięć konkursowych), kserokopie dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 
wnioskodawcę.

6. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna, powołana zarządzeniem 
Wójta Gminy Szczurowa.

7. Do zadań komisji należy:

1) ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium,

2) ustalenie wysokości stypendiów z uwzględnieniem środków finansowych zarezerwowanych na ten cel 
w budżecie Gminy Szczurowa.

8. Decyzje Komisji zapadają większością głosów w obecności co najmniej 2/3 składu Komisji.

9. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół, który wraz z wnioskami przedkłada Wójtowi Gminy 
Szczurowa.

10. Kwoty stypendiów ustalane są indywidualnie podczas dokonywania oceny merytorycznej wniosku 
o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Szczurowa.

11. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

12. Ostateczna decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Szczurowa
w formie zarządzenia.

13. Od decyzji Wójta Gminy Szczurowa odwołanie nie przysługuje.

14. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.

15. Pisemną informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium za bardzo dobre wyniki  w nauce, za 
szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowe przekazuje się wnioskodawcy.

16. 1. Przyznane  stypendia zostaną wręczone przez Wójta Gminy Szczurowa

2. Uczeń, któremu zostało przyznane Stypendium Wójta Gminy Szczurowa zostaje zaproszony imiennie na 
uroczystość wręczenia stypendium. Zaproszenie otrzymują również rodzice/opiekunowie prawni 
niepełnoletniego ucznia wskazani we wniosku  o przyznanie stypendium.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Szczurowa

Marek Biernat
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu 
przyznawania stypendium Wójta Gminy 
Szczurowa przejętego uchwałą Nr 
XIII/107/2019 Rady Gminy Szczurowa  z 
dnia 29 listopada 2019r. 

WNIOSEK O UDZIELENIE STYPENDIUM ZA BARDZO DOBRE 

WYNIKI W NAUCE ORAZ SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 

 

I.DANE WNIOSKODAWCY: 

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

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

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

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

………… 

ll. DANE OSOBOWE UCZNIA: 

Nazwisko• …………………………………………………. Imię•………………………………………………………………………………… 

Adres• ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 

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

Data i miejsce urodzenia: 

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

Imię i nazwisko ojca• …………………………………………Imię i nazwisko matki• ……………………………………………… 

lIl. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA UCZNIA: 

Miejscowość•…………………………………………………….. Ulica ……………………………………….Nr domu• 

……………… Nr telefonu 

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

IV. NAZWA I ADRES SZKOLY, DO KTÓREJ UCZEŃ UCZĘSZCZAŁ W ROKU SZKOLNYM, KTÓREGO DOTYCZY 

PRZEDMIOTOWY WNIOSEK: 

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

Nazwa szkoły - adres• 

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

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

. 

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

Klasa ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IV. DODATKOWE INFORMACJE: 

V. NR KONTA NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEKAZANE ŚRODKI (W PRZYPADKU PRZYZNANIA STYPENDIUM) 

 

Właścicielem konta bankowego jest 

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

                          
 

VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, DOKUMENTUJACE W/W OSIAGNIĘĆ UCZNIA: 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

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

 

 

Średnia ocen• ……………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

Zachowanie• ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Inne osiągniecia  

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

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

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

W przypadku przyznania stypendium zaproszenie dla rodziców/opiekunów prawnych na  ich wręczenie 
proszę kierować : 

 

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

 

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

 

 

 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

ADNOTACJE URZĘDOWE: 

 

Wójt Gminy Szczurowa przyznaje/nie 

przyznaje*……………………………………………………………………………………………………………              

                                                                                                                                                        (Imię i nazwisko)                                      

stypendium w wysokości ……………………………………………..  słownie:…………………………………… 

za rok szkolny …………………/……………………………………. 

 

 

Szczurowa, dnia  

 

…………………………………………………………………………… 

                                                             (podpis Wójta Gminy Szczurowa) 
*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu 
przyznawania stypendium Wójta Gminy 
Szczurowa przejętego uchwałą Nr 
XIII/107/2019 Rady Gminy Szczurowa   
z dnia 29 listopada 2019r. 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE STYPENDIUM ZA OSIAGNIECIA 

SPORTOWE  

I.DANE WNIOSKODAWCY: 

 

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

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

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

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

ll. DANE OSOBOWE UCZNIA: 

Nazwisko• ………………………………………………………………… Imię•............................................................................. 

Adres•…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia• ................................................................................................................................ 

Imię i nazwisko ojca• ………………………………………… Imię i nazwisko matki• …………………………………………………… 

III.  ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA UCZNIA: 

Miejscowość• ………………………………………………………………. Ulica …………………………………………………………………………… 

Nr domu• …………………………………….. Nr telefonu …………………………………………………………………………………………… 

IV. NAZWA I ADRES SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZEŃ UCZĘSZCZAŁ W ROKU SZKOLNYM, KTÓREGO 

DOTYCZY  PRZEDMIOTOWY WNIOSEK: 

Nazwa szkoły- adres• …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

Klasa……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OPIS ZDOBYTYCH OSIĄGNIĘĆ   

 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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V. NR KONTA NA KTÓRE MAJA BYĆ PRZEKAZANE ŚRODKI (W PRZYPADKU PRZYZNANIA 

STYPENDIUM) 

                           

 

Właścicielem konta bankowego jest 

VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, DOKUMENTUJACE W/W OSIĄGNIĘCA UCZNIA: 

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

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

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

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

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

 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

ADNOTACJE URZĘ0WE: 

Wójt Gminy Szczurowa przyznaje/nie przyznaje*  
(Imię i Nazwisko)                   

 stypendium w wysokość  

Szczurowa, dnia  

 
(podpis Wójta Gminy Szczurowa) 

*niewłaściwe skreślić 
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