
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/253/2014 

RADY MIEJSKIEJ W LIBIĄŻU 

z dnia 18 czerwca 2014 roku 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Libiąża 

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

z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Miejska w Libiążu uchwala: 

§ 1. 1. Stypendium Burmistrza Libiąża może otrzymać uczeń gimnazjum oraz absolwent szkoły 

podstawowej oraz gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Libiąż. 

2. Stypendium Burmistrza Libiąża może otrzymać uczeń innego gimnazjum oraz absolwent innej szkoły 

podstawowej lub innego gimnazjum pod warunkiem, że zamieszkuje na terenie Gminy Libiąż. 

3. Wielkość środków na stypendia określa corocznie Uchwała Budżetowa Gminy Libiąż. 

§ 2. 1. Stypendia przyznaje i ustala ich wysokość Burmistrz, po zasięgnięciu opinii komisji do spraw 

przyznania stypendium Burmistrza Libiąża. 

2. Wysokość stypendium nie może przekraczać kwoty 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

3. Stypendium wypłacane jest jako jednorazowe świadczenie pieniężne na rachunek bankowy lub do ręki 

rodzica/opiekuna prawnego. 

§ 3. 1. Stypendium może otrzymać uczeń, który otrzymał świadectwo promocyjne z wyróżnieniem lub 

ukończył szkołę z wyróżnieniem i spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków w trakcie nauki 

na danym etapie kształcenia: 

a) jest laureatem konkursów lub olimpiad organizowanych przez Kuratorium Oświaty, 

b) jest laureatem na szczeblu co najmniej wojewódzkim w konkursach lub olimpiadach zorganizowanych lub 

ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

c) posiada indywidualne osiągnięcia w konkursach organizowanych przez uczelnie wyższe, 

d) posiada I, II lub III miejsce indywidualnie lub w grach zespołowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim 

w olimpiadach (zawodach) sportowych organizowanych przez związki sportowe, 

e) posiada I, II lub III miejsce w zakresie osiągnięć artystycznych, indywidualnie lub zespołowo, 

organizowanych przez ogólnopolskie związki i federacje artystyczne. 

2. Stypendium może otrzymać uczeń, który posiada wybitne osiągnięcia w jednej dziedzinie wiedzy lub 

sportu na szczeblu ogólnopolskim (I, II lub III miejsce lub otrzymał tytuł mistrza bądź laureata) lub 

międzynarodowym. 

§ 4. Burmistrz może również przyznać stypendium: 

a) uczniom, którzy mają inne szczególne osiągnięcia niż wymienione w § 3, 
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b) uczniom szkoły podstawowej zarówno tym, którzy mają osiągnięcia wymienione w § 3, jak i inne 

szczególne osiągnięcia. 

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium składa się na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego 

w Libiążu do 31 sierpnia każdego roku. 

2. Wniosek może złożyć rodzic/opiekun prawny ucznia, dyrektor szkoły lub przedstawiciel związków 

określonych w § 3 ust. 1 lit. d), e). 

3. Do wniosku należy dołączyć kserokopię świadectwa promocyjnego lub ukończenia szkoły. 

4. W przypadku, gdy z wnioskiem o stypendium występuje inna osoba niż dyrektor gminnej szkoły, należy 

przedłożyć dokumenty potwierdzające przedstawione osiągnięcia. 

5. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. 

6. Wniosek złożony z uchybieniem terminu lub niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 6. Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Libiążu wykonuje czynności kancelaryjne związane 

z przyznaniem stypendium i zapewnia obsługę biurową komisji ds. przyznania stypendium Burmistrza Libiąża. 

§ 7. Wykaz uczniów, którzy otrzymali stypendium, podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Libiążu. 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Libiąża. 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XV/98/2012 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie 

ustalenia zasad przyznawania stypendiów. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Libiążu 

Kazimierz Gut 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXVIII/253/2014 

Rady Miejskiej w Libiążu 

z dnia 18 czerwca 2014 roku 
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