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UCHWAŁA NR XXX/209/2013
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
z dnia 20 września 2013 roku
w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów klas II-III Gimnazjum i Szkół
ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U z 2013 r., poz. 594) oraz art.90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. w systemie oświaty (tekst jednolity
Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) Rada Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwala się Gminny Program Stypendialny wspierający edukację uzdolnionej młodzieży, będącej
mieszkańcami Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, którego celem jest promowanie i motywowanie do aktywności
uczniów zdolnych, posiadających znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
§ 2.
Zasady i tryb udzielania stypendiów określa Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego.
§ 3.
Stypendia przyznaje Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na podstawie opinii wyrażonej przez Gminną
Komisję Stypendialną, powołaną w celu zaopiniowania złożonych wniosków.
§ 4.
Środki finansowe na realizacje stypendiów, o których mowa w § 1 zapewnia się corocznie w budżecie
Gminy.
§ 5.
Obsługę organizacyjną i techniczną Gminnej Komisji Stypendialnej zapewni Gminny Zespół Oświaty.
§ 6.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 5623

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/209/2013
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 20 września 2013 r.
Regulamin Gminnego Programu Stypendialnego określający zasady przyznawania i naliczania
stypendiów dla uczniów klas II-III Gimnazjum i Szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkujących
na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin Gminnego programu stypendialnego określa zasady udzielania stypendiów wspierających
realizację aspiracji młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów dla uczniów mogących wykazać się:
A. szczególnymi osiągnięciami w nauce.
B. szczególnymi osiągnięciami artystycznymi.
C. szczególnymi osiągnięciami w sporcie.
§ 2.
2. Spośród złożonych wniosków Wójt Gminy Kocmyrzów- Luborzyca przyznaje rocznie nie więcej
niż 9 stypendiów gdzie:
- 3 stypendia za osiągnięcia w nauce,
- 3 stypendia za osiągnięcia artystyczne,
- 3 stypendia za osiągnięcia sportowe.
3. Formularz wniosku stanowi załącznik do regulaminu Gminnego Programu Stypendialnego.
Rozdział 2.
Zasady przyznawania stypendium dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami
w nauce, osiągnięciami artystycznymi, osiągnięciami sportowymi:
§ 3.
O stypendium z Gminnego Programu Stypendialnego dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi
osiągnięciami w nauce, może ubiegać się:
1. Uczeń Kl. II –III Gimnazjum mieszkający na terenie Gminy Kocmyrzów- Luborzyca.
2. Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej, pod warunkiem, że jest mieszkańcem Gminy Kocmyrzów- Luborzyca.
3. Stypendium może zostać udzielone uczniowi, który nie ukończył 20 roku życia.
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§ 4.
Zasady przyznawania stypendiów dla uczniów KL. II-III Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych
mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami w nauce, w Roku Szkolnym poprzedzający rok składania
wniosku o stypendium.
§ 5.
Zasady przyznawania stypendium dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami w nauce
1. Kryteria konieczne do spełnienia:
a) Zachowanie wzorowe lub bardzo dobre
b) średnia ocen nie może być niższa niż 5,30 w Gimnazjum ; 5,00 w Szkołach Ponadgimnazjalnych
c) Dokumenty potwierdzające uzyskane nagrody i wyróżnienia , m.in.
w olimpiadach, konkursach i uzyskanie tytułu finalisty lub laureata
– międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich, powiatowych
d) Pisemna rekomendacja Dyrektora Szkoły, wychowawcy bądź innego nauczyciela
2. Kryteria fakultatywne
a) Zdobyte certyfikaty i ukończone kursy:
b) Współpraca z mediami.
- przygotowane i zrealizowane programy oraz audycje
- redagowanie gazety młodzieżowej/szkolnej
- funkcje pełnione w redakcjach
3. Działania na rzecz społeczeństwa.
a) Działalność w Samorządzie Szkolnym
b) Działalność w Kołach Zainteresowań, Stowarzyszeniach i Organizacjach
c) Przygotowane i zrealizowane projekty
§ 6.
Zasady przyznawania stypendium dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami
artystycznymi
1. Kryteria konieczne do spełnienia
a) Zachowanie wzorowe lub bardzo dobre
b) Średnia ocen nie może być niższa niż 3,8
c) Pisemna rekomendacja Dyrektora Szkoły, wychowawcy bądź innego nauczyciela.
d) zaświadczenie lub umowa o uczęszczaniu na dodatkowe zajęcia w szkołach artystycznych, kursach itp.
2. Dorobek artystyczny
A. Plastyczny i fotograficzny
Wygrane konkursy i zdobyte nagrody na szczeblu
– międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym, regionalnym
Wystawy, plenery, wernisaże
– - indywidualne wystawy autorskie
– udział w wystawach zbiorowych
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B. Muzyczny
Wygrane konkursy i zdobyte nagrody na szczeblu
– międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim, powiatowym, regionalnym
Kompozycje własne
– nagrane płyty
– wykonania indywidualne
– wykonania zbiorowe
– promocja Gminy na konkursach i imprezach
C. Teatralny i filmowy
Otrzymane role i epizody
- zdobyte nagrody
- zrealizowane filmy i przedstawienia
- udział w przeglądach
D. Literacki
Opublikowane wiersze, opowiadania
- wygrane konkursy i dobyte nagrody na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym, regionalnym
- promocja Gminy na konkursach i imprezach
E. W dziedzinie tańca
Wygrane konkursy i zdobyte nagrody na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym,
regionalnym
§ 7.
Zasady przyznawania stypendium dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami
sportowymi:
1. Kryteria konieczne do spełnienia
a) Zachowanie wzorowe lub bardzo dobre
b) średnia ocen nie może być niższa niż 3,80
c) Pisemna rekomendacja Dyrektora Szkoły, wychowawcy bądź innego nauczyciela.
2. Dorobek sportowy
Osiągnięcia sportowe
– Udział w zawodach rangi Mistrzostw Europy Juniorów (preferowane osiągnięcia wyższego miejsca
w stosunku do ilości startujących).
– Udział w zawodach Mistrzostw Polski Juniorów (preferowane osiągnięcia wyższego miejsca w stosunku
do ilości startujących).
– Przynależność do kadry wojewódzkiej
– Przynależność do kadry okręgu
Posiadana klasa sportowa
– mistrzowska
– Kl I
– Kl II
– Kl III
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§ 8.
Sytuacja materialna i rodzinna ucznia
1. W uzasadnionych przypadkach komisja bierze pod uwagę
przypadający na członka rodziny.

trudną sytuację rodzinną oraz dochód

NP.
rodzina niepełna - brak matki, ojca , obojga rodziców
rodzina wielodzietna (min. 6 osób)
niepełnosprawność rodziców
wychowywane w domu dziecka
przewlekle ciężka choroba w rodzinie
§ 9.
Osiągnięcia i doświadczenia opisane w §4, §5, §6 muszą zostać udokumentowane w postaci np:
oryginałów lub urzędowo poświadczonych kopi zaświadczeń , certyfikatów, dyplomów, opinii,
oryginałów publikacji.
§ 10.
Stypendium przyznane może być na pokrycie kosztów czesnego za dodatkowe zajęcia w szkołach, kursach,
biletów dojazdu, na okres jednego roku szkolnego i wypłacane w 10 comiesięcznych ratach od miesiąca
września do czerwca.
Stypendia I stopnia w kwocie do 380 zł miesięcznie
Stypendia II stopnia w kwocie do 200 zł miesięcznie
Stypendia III stopnia w kwocie do 100 zł miesięcznie
§ 11.
Kandydat ubiegający się o stypendium dla uczniów mogących wykazać się osiągnięciami w nauce,
osiągnięciami artystycznym, osiągnięciami sportowymi, musi przedłożyć następujące dokumenty :
1. Wypełniony wniosek
2. Dokumenty o których mowa w § 4, §5, §6
3. Zaliczenie wszystkich przedmiotów w toku nauki
4. Niepowtarzanie nauki w tej samej klasie
5. Brak kar dyscyplinarnych
6. Kserokopię świadectwa szkoły
7. Rekomendację Dyrektora szkoły oraz wychowawcy bądź innego nauczyciela, w przypadku uczniów
kl. I Szkół Ponadgimnazjalnych rekomendacje wystawione przez Dyrektora ukończonego Gimnazjum.
8. Dokumenty zaświadczające o sytuacji rodzinnej
§ 12.
1. Terminy i sposób przygotowania dokumentacji wymienionej w § 9 przez ucznia ubiegającego się
o stypendium są następujące:
- Wszystkie dokumenty należy:
* umieścić w jednej teczce, opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem zamieszkania ucznia
* załączyć listę przedkładanych dokumentów
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2. Przedkładane dokumenty powinny zostać złożone w Gminnym Zespole Oświaty w terminie
do 15 września każdego roku. W roku 2013 do 15 października.
§ 13.
1. Oceny wniosków dokonuje komisja składająca się z Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty oraz
członków Komisji Zdrowia Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca i przedstawia
do akceptacji Wójtowi Gminy
2. Stypendia dla uczniów Gimnazjum i Szkół Ponadgimnazjalnych mogących wykazać się szczególnymi
osiągnięciami zostaną przyznane przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do 30 września każdego roku,
w roku 2013 do 30 października, po zaopiniowaniu złożonych wniosków przez Gminna Komisję Stypendialną.
3. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Wójt Gminy.
4. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca oceniać będzie złożone wnioski w oparciu o kryteria oceny
wniosków o stypendia dla uczniów mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami.
§ 14.
1. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium nie tworzy roszczenia o jego przyznanie.
2. W przypadku braku wniosków spełniających kryteria w danej kategorii, pula może zostać
rozdysponowana na pozostałe kategorie.
3. W przypadku, gdy liczba uczniów kwalifikujących się do otrzymania stypendium przekroczy ilość
zakładaną przez Uchwałę budżetowa Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, stypendia przyznane zostaną
uczniom, których osiągnięcia będą najwyższe.
§ 15.
1. Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium niezależnie od ilości i doniosłości
osiągnięć.
2. Przyznanie stypendium nie jest zależne od otrzymanych nagród i wyróżnień
3. Przyznanie stypendium w danym roku nie jest zależne od pobieranie takiego samego lub podobnego
stypendium w latach poprzednich.
4. Stypendium płatne jest przelewem na wskazane konto rodzica lub prawnego opiekuna bądź
bezpośrednio wnoszona opłata za zajęcia w szkołach.
5. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości.
Rozdział 3.
Postanowienia końcowe
§ 16.
1. W przypadku przerwania nauki w szkole , rozumianego jako skreślenie z listy uczniów, uczeń
pobierający aktualnie stypendium zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji.
2. Przerwanie nauki przez stypendystę, oznacza utratę prawa do pobierania kolejnych rat stypendium.
3. Nie zgłoszenie faktu przerwania nauki oraz pobieranie kolejnych rat stypendium będzie podstawą
do żądania zwrotu nienależnie pobranych środków finansowych wraz z odsetkami, a w przypadku
nie uregulowania należności, do wystąpienia na drogę sądową.
§ 17.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.
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§ 18.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/209/2013
Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
z dnia 20 września 2013 r.
Wniosek o przyznanie stypendium
GMINNY PROGRAM STYPENDIALNY
WNIOSEK
o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia
w nauce *
artystyczne
sporcie
I
Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:..........................................................................
Data i miejsce urodzenia: ….................................................................................
PESEL: …..............................................................................................................
Miejsce stałego zamieszkania: …..........................................................................
Nr telefonu. …........................................................................................................
Imię i Nazwisko rodzica (opiekuna) ….................................................................
II
Pełna Nazwa Szkoły …...........................................................................................
Klasa: …...............
III
Średnia ocen na świadectwie
IV
Do wniosku dołączam dokumenty i certyfikaty potwierdzające moje szczególne osiągnięcia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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V
Inne okoliczności, które Komisja powinna wziąć pod uwagę:
…..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Załączniki do wniosku:
1. kserokopia świadectwa
2. Zaświadczenie wydane przez Szkołę
3. Kopie zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów, opinii, oryginały publikacji, kasety lub płyty CD
4. Pisemna rekomendacja dyr. Szkoły
5. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej
6. Inne (wymienić)
…..............................................
Miejscowość

….............................................
Podpis

Opinia Komisji Stypendialnej:
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Podpisy Członków Komisji:
* Odpowiednie podkreślić
Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
mgr Małgorzata Doniec

