
UCHWAŁA NR XL/331/14
RADY GMINY GOSTYCYN

z dnia 6 listopada 2014 r.

w sprawie przyznania stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn.zm.)1) 

Rada Gminy Gostycyn
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady i warunki przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów uczęszczających 
do Zespołu Szkół – Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gostycynie.

§ 2. 1. Celem pomocy stypendialnej jest promowanie uczniów zdolnych poprzez wspieranie
i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce i sporcie.

2. Stypendium, posiada charakter motywacyjny i wypłacane jest do rąk rodzica/prawnego opiekuna lub na 
wskazany przez nich numer rachunku bankowego.

§ 3. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają jedno
z następujących kryteriów:

1) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce, tj. uzyskali świadectwo z wyróżnieniem,
a w przypadku klasyfikacji semestralnej spełnili wymogi związane z uzyskaniem świadectwa
z wyróżnieniem, zgodnie z zapisami obowiązującymi w dokumentacji szkolnej,

2) w przypadku uczniów rozpoczynających I klasę gimnazjum uzyskali świadectwo ukończenia szkoły 
podstawowej z wyróżnieniem oraz wynik z sprawdzianu kończącego szkołę podstawową na poziomie 
minimum 80% maksymalnej liczby punktów,

3) są zdobywcami minimum III miejsca w konkursach wiedzy na szczeblu, co najmniej wojewódzkim,

4) stypendium może też otrzymać uczeń za wybitne osiągnięcia sportowe oraz artystyczne, osiągając minimum III 
miejsce na szczeblu, co najmniej wojewódzkim,

5) w przypadku uczniów kończących III klasę gimnazjum osiągnęli wynik przynajmniej 80% maksymalnej liczby 
punktów w jednej z obowiązujących części egzaminu.

§ 4. 1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest:

1) złożenie wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały,

2. Wnioski składa się w Gminnym Zespole Oświatowym za I semestr roku szkolnego do dnia 10 lutego danego 
roku szkolnego oraz za klasyfikacje końcoworoczną do dnia 10 września kolejnego roku szkolnego.

3. Wnioski mogą składać:

1) wychowawca klasy,

2) rodzic bądź opiekun prawny ucznia.

§ 5. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie,

2) wycofania przez wnioskodawcę,

3) braków formalnych, jeżeli nie zostaną one uzupełnione po powiadomieniu wnioskodawcy w terminie 7 dni.

§ 6. 1. Wójt Gminy Gostycyn powołuje Komisję Stypendialną w składzie:

1) przedstawiciel organu prowadzącego,

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1318, 2014 r. poz. 379, poz. 1072.
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2) dyrektor gimnazjum,

3) przewodniczący komisji oświaty, kultury, zdrowia, sportu, turystyki, pomocy społecznej,

4) przewodniczący rady rodziców gimnazjum.

2. Prace komisji są prowadzone jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3 członków komisji.

3. W pracach komisji w charakterze obserwatora może brać udział również przewodniczący samorządu 
uczniowskiego w gimnazjum.

§ 7. Komisja stypendialna opiniuje wnioski w sprawie przyznania stypendiów za wyniki
w nauce i osiągnięcia sportowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 8. Ostateczną decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Gostycyn. Od decyzji odwołanie 
nie przysługuje. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium zostaną przekazane bezpośrednio po 
podjęciu przez Wójta Gminy Gostycyn decyzji w tej sprawie.

§ 9. 1. Zastrzega się prawo podania listy stypendystów do publicznej wiadomości w środkach masowego 
przekazu.

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi integralną część wniosku 
o przyznanie stypendium.

§ 10. Wysokość stypendiów ustala corocznie Wójt Gminy Gostycyn w zależności od wysokości środków 
finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających kryteria.

§ 11. W przypadku większej ilości złożonych wniosków niż limit środków na stypendia,
w pierwszej kolejności stypendia otrzymują uczniowie osiągający minimum III miejsce
w konkursach wiedzy, artystycznych, zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, następnie 
uczniowie z najwyższą średnią ocen.

§ 12. 1. Wszelkie formalności związane z wypłatą stypendium przygotowuje Gminny Zespół Oświatowy 
w Gostycynie.

2. Stypendia o których mowa w § 3 pkt 1,2,3 przyznawane są na okres 5 miesięcy, tj. od września do stycznia 
oraz od lutego do czerwca danego roku szkolnego. Wypłaty stypendium dokonuje się miesięcznie w terminie do 
ostatniego dnia miesiąca.

3. Stypendia o których mowa w § 3 pkt 4 i 5 przyznawane są jednorazowo. Wypłaty stypendium dokonuje się 
przelewem na konto w terminie do końca roku szkolnego. Wypłata nastąpi dorąk rodzica (prawnego opiekuna) lub 
na wskazany przez niego numer rachunku bankowaego.

§ 13. 1. Stypendysta traci prawo do otrzymania stypendium jeżeli:

1) przestał być uczniem gimnazjum w Gostycynie,

2) zrzekł się prawa do stypendium.

2. O zaistnieniu w/w okoliczności, dyrektor szkoły, stypendysta, jego rodzice lub prawni opiekunowie 
zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Gminny Zespół Oświatowyw Gostycynie.

3. Wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w ust.1, następuje ze skutkiem od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę prawa 
do stypendium.

4. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia traktuje się 
jako świadczenie nienależne i stypendysta zobowiązany jest do jego zwrotu za okres, w którym nie dysponował 
prawem do jego otrzymania zgodnie z ust.1.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostycyn.
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§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 r.

 

Przewodniczący Rady Gminhy

Andrzej Bonna
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/331/14

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 6 listopada 2014 r.

WNIOSEK
I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

Oświadczenie
wychowawcy klasy o spełnieniu kryteriów pozwalających na uzyskaniestypendium

Prosimy o przedstawienie osiągnięć tylko z danego roku szkolnego, w którym składany jest wniosek

Gostycyn, dnia………………

…………………………………………..

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

…………………………………………..

(adres)

…………………………………………..

(telefon)

WÓJT GMINY GOSTYCYN

ul. Bydgoska 8

89-520 GOSTYCYN

WNIOSEK

O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY GOSTYCYN ZA WYNIKI W NAUCE

I OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

I    Dane osobowe kandydata: (prosimy wypełniać pismem drukowanym)

1. Imię/imiona i nazwisko ………..........................................................................

2. Nazwiska i imiona rodziców……………………………………………………

3. PESEL ucznia ………………………………………………………………….

4. Adres zamieszkania ucznia:

Ulica/numer domu/numer mieszkania………………………………………….

Kod pocztowy i miejscowość…………………………………………………..

Gmina…………………………..Powiat……………………………………….

Telefon kontaktowy…………………………………………………………….

5. Nazwa szkoły …………………………………………………………………..

6. Klasa ……………………………………………………………………………

7. Numer rachunku bankowego wskazanego przez rodzica/opiekuna prawnego:

Imię i nazwisko posiadacza rachunku…………………………………………..

Nr rachunku: --- ---  --- --- --- ---  --- --- --- ---  --- --- --- ---

- -- --- --- ---  --- --- --- -- - --- --- --- ---
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Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przyznania stypendium 
zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 
926 z późn. zm.)

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe i jestem świadoma(y) 
odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z podaniem nieprawdziwych danych w niniejszym wniosku.

…………………………….

(podpis wnioskodawcy)

II Osiągnięcia kandydata do stypendium:

Oświadczenie

wychowawcy klasy o spełnieniu kryteriów pozwalających na uzyskaniestypendium
Prosimy o przedstawienie osiągnięć tylko z danego roku szkolnego, w którym składany jest wniosek

1. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem oraz wynik sprawdzianu

kończącego szkołę podstawową w przypadku uczniów rozpoczynających I klasę

gimnazjum podawany w %.......................................

2. Osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce, tj. uzyskali świadectwo z wyróżnieniem

(średnia ocen podana do dwóch miejsc po przecinku)………………..,

a w przypadku klasyfikacji semestralnej spełnili wymogi związane z uzyskaniem

świadectwa z wyróżnieniem (średnia ocen podana do dwóch miejsc po przecinku)

……………………

3. Wynik egzaminu kończącego gimnazjum w przypadku uczniów klas III, podawany
w %:

1) nazwa części egzaminu…………………………………wynik………………….

2) nazwa części egzaminu…………………………………wynik………………….

3) nazwa części egzaminu…………………………………wynik………………….

4) nazwa części egzaminu…………………………………wynik………………….

5) nazwa części egzaminu…………………………………wynik………………….

6) nazwa części egzaminu…………………………………wynik………………….

4. Osiągnięcia kandydata w nauce i osiągnięcia sportowe, artystyczne (miejsce na

szczeblu co najmniej w wojewódzkim)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym oświadczeniu są prawdziwe i jestem świadoma(y) 
odpowiedzialności cywilnej i karnej związanej z podaniem nieprawdziwych danych w niniejszym 
oświadczeniu.

Data i podpis wychowawcy klasy………………………………………………………
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/331/14

Rady Gminy Gostycyn

z dnia 6 listopada 2014 r.

Opinia komisji stypendialnej

Po rozpatrzeniu wniosku komisja postanowiła wytypować/ nie wytypować
ucznia………………………………………................................................

do stypendium w I semestrze/ II semestrze (właściwe podkreślić) na rok
szkolny………………../……………….

Uzasadnienie:

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

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

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

Podpisy członków komisji

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

Gostycyn, dn. ……………..…………………
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Uzasadnienie

Ustanowienie stypendium Wójta Gminy Gostycyn dla uczniów gimnazjum ma na celu zachęcenie
wszystkich uczniów do uzyskiwania coraz lepszych wyników w nauce, oraz nagradzanie systematyczności
i wysiłku, jakie młody człowiek wkłada w swoje wykształcenie.

Stypendium naukowe oraz stypendium za wybitne osiągniecia w dziedzinie nauki, artystycznej lub sportowej
będzie promować osiągniecia edukacyjne uzdolnionej młodzieży. Jednocześnie będzie ono stanowić dodatkowy
czynnik motywujący uczniów do dalszej nauki i rozwijania uzdolnień.
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