
UCHWAŁA NR III/11/14
RADY GMINY LIPNO

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zasad udzielania stypendium dla 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.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania stypendium Wójta Gminy Lipno dla uczniów szkół prowadzonych przez 
Gminę Lipno w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość środków finansowych na realizację stypendiów, o których mowa w §1 ustala corocznie Rada 
Gminy Lipno.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Lipno

Bohdan Nowak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318; z 2014 poz. 379, 
poz. 1072
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/14

Rady Gminy Lipno

z dnia 22 grudnia 2014 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM WÓJTA GMINY LIPNO

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Lipno – zwany dalej Regulaminem, określa 
szczegółowe warunki udzielania pomocy, formy i jej zakres.

2. Regulamin adresowany jest do uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lipno 
i uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjalnych dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Lipno.

3. Stypendystami mogą zostać uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych  oraz uczniowie klas I-III 
gimnazjum.

Warunki ubiegania się o stypendium

§ 2. 1. O stypendium Wójta Gminy Lipno może ubiegać się uczeń, który spełnia w trakcie nauki przynajmniej 
jeden z poniższych warunków:

1) osiąga wysokie wyniki w nauce – w wyniku klasyfikacji półrocznej lub na koniec roku szkolnego 
poprzedzającej stypendium osiągnął ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nieobowiązkowych co 
najmniej średnią ocenę 4,75 (bez oceny poniżej dobrej) ponadto w przypadku ucznia szkoły podstawowej co 
najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda, historia, 
język obcy, informatyka. Natomiast w przypadku ucznia gimnazjum średnia ocena jak wyżej (bez oceny 
poniżej dobrej) w tym co najmniej jedną ocenę celującą z następujących przedmiotów: język polski, 
matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, historia, język obcy, informatyka;

2) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy- zdobył tytuł finalisty lub laureata konkursów 
przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz innych na szczeblu, 
co najmniej wojewódzkim lub ogólnopolskim w okresie półrocza poprzedzającego wniosek o stypendium;

3) wyróżnił się poprzez zajęcie I-III miejsca w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu wojewódzkim 
lub I-V na szczeblu ogólnopolskim w okresie półrocza poprzedzającego wniosek o stypendium.

2. Każdy stypendysta powinien uzyskać  wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania oraz godnie 
reprezentować szkołę w środowisku.

Zasady przyznawania stypendium

§ 3. 1. Prawo zgłaszania kandydata do stypendium Wójta Gminy Lipno przysługuje dyrektorowi szkoły, do 
której uczęszcza uczeń. Wnioski składa się do SAPO Gminy Lipno do dnia 31 stycznia za pierwsze półrocze oraz 
do 10 lipca za drugie półrocze.

2. Zgłoszenie kandydata do stypendium Wójta Gminy Lipno następuje na podstawie złożonego wniosku. Wzór 
wniosku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem 
potwierdzających osiągnięcia naukowe lub sportowe ucznia.

4. Wnioski o przyznanie stypendium Wójta rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna powołana zarządzeniem 
Wójta Gminy Lipno zwana dalej „Komisją”.

5. Skład Komisji stanowią:

1) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej – Przewodniczący Komisji

2) Kierownik SAPO

3) Pracownik SAPO
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4) Troje dyrektorów ze szkół Gminy Lipno.

6. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji w terminach do 10 lutego i do 20 lipca każdego roku, 
a pod jego nieobecność wyznaczona przez niego na piśmie osoba.

7. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej 2/3 jej członków.

8. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przekazuje się Wójtowi Gminy Lipno 
w ciągu 2 dni.

Zakres stypendium

§ 4. 1. Stypendium Wójta przyznaje się za osiągnięcia w nauce uzyskane w pierwszym i drugim półroczu 
każdego roku szkolnego.

2. Wyniki uzyskane w pierwszym półroczu decydują o przyznaniu stypendium na okres pięciu miesięcy – od 
lutego do czerwca, a wyniki za drugie półrocze na okres pięciu miesięcy – od sierpnia do grudnia.

3. Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium niezależnie od ilości i rangi osiągnięć.

4. Przyznanie stypendium Wójta Gminy nie jest zależne od warunków materialnych kandydata oraz innych 
otrzymanych nagród i wyróżnień.

5. Stypendium Wójta wypłacane jest na koniec każdego miesiąca w okresie, na który przyznano stypendium. 
Wpłaty dokonuje się na konto bankowe podane przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia.

6. Absolwenci szkoły  podstawowej i gimnazjum otrzymują stypendium Wójta za pięć miesięcy jednorazowo 
na konto bankowe podane przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia.

Wysokość stypendium

§ 5. 1. Wysokość stypendium Wójta Gminy Lipno za wyniki w nauce wynosi 100 zł miesięcznie.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji, o której mowa w §3 
Wójt Gminy Lipno może przyznać jednorazową nagrodę finansową w kwocie 300,00 złotych za inne osiągnięcia 
uczniowi z terenu Gminy Lipno.

Postanowienia końcowe

§ 6. 1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić wyłącznie w tym samym trybie co jego przyjęcie.

2. W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystów obowiązków ucznia, Wójt Gminy Lipno na wniosek 
dyrektora szkoły, może wstrzymać wypłatę jednorazowego stypendium, a na wniosek Komisji Stypendialnej może 
je cofnąć.

3. Od decyzji Wójta Gminy Lipno odwołanie nie przysługuje.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WNIOSEK
o przyznanie stypendium Wójta Gminy Lipno za osiągnięcia w nauce, kulturze lub sporcie.

1. Imię i nazwisko ucznia

2. PESEL

3. Szkoła

4. Klasa

5. Imiona i nazwiska oraz adres zamieszkania 
rodziców / prawnych opiekunów

6. Numer konta bankowego

a) średnia ocen za pierwsze 
półrocze

7. Osiągnięcia 
w nauce:

b) średnia ocen za drugie 
półrocze
a) pierwsze półrocze8. Ocena 

 zachowania:
b) drugie półrocze

9. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach wiedzy 
i inne

10. Osiągnięcia sportowe

11. Opinia Wychowawcy

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

Miejscowość, data czytelny podpis wychowawcy

12. Opinia Dyrektora Szkoły

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

Miejscowość, data czytelny podpis Dyrektora Szkoły

13. Opinia Komisji Stypendialnej

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

14. Podpisy członków Komisji Stypendialnej

1. ...................................................................

2. ...................................................................

3. ...................................................................

4. ...................................................................

5. ...................................................................

6. ...................................................................

Załączniki:

a) kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem potwierdzających osiągnięcia naukowe lub 
sportowe ucznia.
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