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UCHWAŁA NR XXX/217/14
RADY GMINY MEŁGIEW
z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Spraw
Społecznych, Rada Gminy Mełgiew uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Mełgiew w ramach Lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Mełgiew, które określa Regulamin
przyznawania stypendiów Wójta Gminy Mełgiew w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mełgiew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Janusz Oleszek
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/217/14
Rady Gminy Mełgiew
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Mełgiew

W celu realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Mełgiew, oraz w celu podniesienia poziomu wykształcenia
i promocji najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Mełgiew udziela się pomocy finansowej w
formie stypendium Wójta Gminy Mełgiew.

I. postanowienia ogólne
§1
1. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla
najzdolniejszych uczniów - mieszkańców Gminy Mełgiew.
2. Stypendium jest wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania wykraczają
poza program szkolny.
3. Stypendium może otrzymać uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, oraz szkoły
ponadgimnazjalnej publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, na
stałe zamieszkały w Gminie Mełgiew.
4. Stypendium o którym mowa w § 1 ust 1 przyznawane jest niezależnie od sytuacji
materialnej ucznia i nie ma charakteru stypendium socjalnego.
§2
1. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych gminy, przy czym liczba
stypendiów w danym roku uzależniona jest od możliwości finansowych gminy.
2. Wysokość środków, o których mowa w ust 1 jest wiążąca dla komisji rozpatrującej wnioski
kandydatów do stypendium Wójta Gminy.
3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium.

II. Zasady i tryb przyznania stypendium
§3
1. Ustala się szczegółowe warunki oraz tryb postępowania w sprawie przyznania stypendiów
dla

uzdolnionych

i ponadgimnzajalnych.

uczniów

szkół

podstawowych,

gimnazjalnych
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2. O uzyskanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkół, o których mowa w § 1,
posiadający wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym, za który składany jest
wniosek począwszy od klasy IV szkoły podstawowej spełniający:
1) Warunek konieczny dotyczący posiadania co najmniej wzorowej oceny z zachowania na
świadectwie ukończenia danej klasy, oraz uzyskanie w wyniku klasyfikacji na zakończenie
roku średniej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącej:
a) w klasach IV-VI szkół podstawowych - co najmniej 5,50
b) w gimnazjach - co najmniej 5,30
c) w szkole ponadgimnazjalnej - co najmniej 5,00
2) Warunki dodatkowe:
a) jest finalistą i laureatem konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co
najmniej wojewódzkim lub,
b) jest finalistą i laureatem konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej
wojewódzkim, lub
c) jest finalistą zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
3. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:
1) dyrektorzy szkół i placówek,
2) dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych,
3) rodzice lub opiekunowie prawni uczniów,
4. Zgłoszenia kandydatów dokonywane sa na formularzu wniosku, którego wzór stanowi
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały w terminie do 31 sierpnia danego roku.
5. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1) poświadczone przez szkołę - za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów
potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym - kopia
świadectwa, dyplomy itp.,
2) zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki potwierdzające zdobyte osiągnięcia,
3) opinię dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej, której uczniem jest kandydat,
6. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew.

III. Komisja stypendialna
§4
1. Komisje stypendialną powołuje w drodze zarządzenia Wójt Gminy Mełgiew, określa jej
skład osobowy i wyznacza przewodniczącego.
2. Posiedzenia komisji stypendialnej odbywają się w terminie wyznaczonym przez
przewodniczącego.
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3. Do zadań komisji stypendialnej należy analiza formalna i merytoryczna wniosków
o przyznanie stypendium.
4. Po zakończeniu prac Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedstawia Wójtowi protokół
z posiedzenia komisji wraz z wnioskami o przyznanie stypendium.
5. Decyzję o przyznaniu stypendium oraz jego wysokości - po zapoznaniu się
z wynikami pracy komisji stypendialnej - podejmuje Wójt Gminy Mełgiew.

IV. Wysokość stypendium
§5
1. Stypendium jest udzielane w formie świadczenia pieniężnego.
2. Wysokość przyznanego stypendium zależna jest od spełnienia przez ucznia
kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie i wynosi:
a) od 50 zł do 100 zł - w przypadku uczniów szkół podstawowych,
b) od 80 zł do 150 zł - w przypadku uczniów gimnazjum,
c) od 100 zł do 200 zł - w przypadku uczniów szkół ponadgimnzajalnych,
3. Stypendium przyznaje się na okres 10 miesięcy, tj. od 1 miesiąca kolejnego roku szkolnego.
4. Przyznane kwoty stypendiów wypłaca się uczniom odpowiednio co miesiąc na konto
wskazane przez przedstawiciela ustawowego ucznia.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/217/14
Rady Gminy Mełgiew
z dnia 26 czerwca 2014 r.

WNIOSEK
O PRZYZNAIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY MEŁGIEW

DANE WNIOSKODAWCY

(pełnoletniego ucznia albo rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia)

…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………...
(adres do korespondencji)

…………………………………………………………………………………………………...
(telefon)

DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….
Imię ojca…………………………………………
Imię matki……………………………………….
Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………………...
Miejsce zameldowania…………………………………………………………………………..
PESEL……………………………………………
Nazwa i adres szkoły……...……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Klasa………………………..
Nr rachunku bankowego dla wypłaty stypendium oraz dane właściciela rachunku
…………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………...……
OSIĄGNIĘCIA (konkursy, olimpiady, zajęte miejsca i inne)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...……
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Średnia ocen za dwa semestry (roczna)…………………………………………………………
Ocena z zachowania……………………………………………………………………………..

POTWIERDZENIE DYREKTORA SZKOŁY
Niniejszym potwierdzam prawdziwość danych dotyczących uzyskanej w bieżącym roku szkolnym
średniej ocen oraz oceny z zachowania kandydata do stypendium.

……………………….

……….……………………………

(data)

(podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

WYKAZ ZAŁACZNIKÓW POTWIERDZAJĄCYCH OSIĄGNIĘCIA (kserokopie świadectw,
dyplomów i innych potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły)
1)………………………………………………………………………………………………...
2)………………………………………………………………………………………………...
3)………………………………………………………………………………………………...
4)………………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że powyższe dane wypełnione we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i
zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zmianach oraz przyjmuje
odpowiedzialność z tytułu niedotrzymania powyższego zobowiązania.

………………………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Mełgiew
w celach związanych z przyznaniem stypendium. Oświadczam, że zostałem poinformowany
o przysługującym mi prawie wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania.

………………………………….

………………………………….

(czytelny podpis kandydata)

(czytelny podpis rodzica/ opiekuna niepełnoletniego kandydata)

