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UCHWAŁA NR LII/374/2018
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów Wójta Gminy Piekoszów dla uczniów uczęszczających do szkół
podstawowych z terenu Gminy Piekoszów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.
poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130) Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje:
§ 1. Ustanawia się stypendia Wójta Gminy Piekoszów, które będą przyznawane uczniom za:
1) bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie;
2) osiągnięcia artystyczne, sportowe.
§ 2. 1. Stypendystami mogą zostać uczniowie szkół podstawowych, oraz uczniowie klas gimnazjalnych do
czasu wygaśnięcia gimnazjów, z terenu Gminy Piekoszów.
2. Stypendystami Wójta Gminy Piekoszów mogą zostać również absolwenci szkół podstawowych, którzy
w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium ukończyli szkołę podstawową lub ostatnią klasę
wygaszanego gimnazjum.
§ 3. 1. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie przyznaje się uczniom
w przypadkach gdy:
1) uzyskał wzorową ocenę z zachowania,
2) na świadectwie z ostatniego roku szkolnego uzyskał średnią ocen – co najmniej 5,50.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do uczniów klas gimnazjalnych.
3. Stypendium za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej, sportowej przyznaje się uczniom w przypadku, gdy
uzyskają znaczące osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach.
4. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio do uczniów klas gimnazjalnych.
5. W przypadku, gdy w szkole w roku szkolnym, poprzedzającym przyznanie stypendium, o którym mowa
w § 1 pkt 1, dwóch lub więcej uczniów uzyskało taką samą średnią, dodatkowym kryterium będzie fakt czy
dany uczeń jest laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów przedmiotowych, na szczeblu wojewódzkim lub
wyższym.
6. W przypadku, gdy w szkole w roku szkolnym, poprzedzającym przyznanie stypendium, o którym mowa
w § 1 pkt 2, dwóch lub więcej uczniów uzyskało takie same wyniki w konkursach, olimpiadach artystycznych
czy zawodach sportowych, dodatkowym kryterium będzie ocena z zachowania.
§ 4. 1. Warunkiem ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Piekoszów jest:
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,
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2) dołączenie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce lub osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust. 3
i 5.
2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń lub
uczęszczał absolwent danej szkoły podstawowej lub ostatniej klasy wygaszanego gimnazjum po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej.
3. Wnioski o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 1 pkt 1 należy składać po klasyfikacji uczniów
na zakończenie danego roku szkolnego, jednakże nie później niż do dnia 20 czerwca każdego roku.
4. Wnioski o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 1 pkt 2 można składać w każdym czasie.
5. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów niespełniających wymogów określonych w § 3 nie będą
rozpatrywane.
6. Wójt z własnej inicjatywy może przyznać stypendium, o którym mowa w § 1 pkt 2 w każdym czasie.
§ 5. Stypendium Wójta Gminy Piekoszów za wyniki w nauce nie przyznaje się uczniom klas od I do IV
szkoły podstawowej.
§ 6. 1. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana będzie corocznie
w budżecie Gminy Piekoszów.
2. Indywidualną wysokość stypendium określi Wójt Gminy Piekoszów w ramach zaplanowanych środków
w budżecie Gminy.
3. Miesięczna wysokość stypendium, nie może przekraczać kwoty 250 zł dla jednego uprawnionego ucznia
w ramach środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Piekoszów na dany rok budżetowy.
§ 7. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Piekoszów.
§ 8. 1. Stypendium jest wypłacane uczniowi, spełniającemu kryteria określone w § 3, w postaci świadczenia
pieniężnego w okresach miesięcznych, przelewem na wskazany rachunek bankowy przez rodzica lub opiekuna
prawnego ucznia, przez okres kolejnych 10 miesięcy.
2. Stypendium może być cofnięte stypendyście, który w rażący sposób naruszył normy zachowania.
Wniosek taki przedstawia Wójtowi dyrektor szkoły, do której stypendysta uczęszcza, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej. Decyzję o cofnięciu stypendium może podjąć Wójt z własnej inicjatywy.
§ 9. 1. Do absolwentów szkół podstawowych i ostatnich klas wygaszanych gimnazjów nie stosuje się
postanowień § 6 ust. 3 i § 8.
2. Absolwenci, o których mowa w ust. 1 spełniający kryteria określone w § 3 mogą otrzymać stypendium,
w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłacanego przelewem na wskazany rachunek bankowy
przez rodzica lub opiekuna prawnego absolwenta.
3. Jednorazowe stypendium, o którym mowa w ust. 2 stanowi dziesięciokrotność stypendium określonego
w § 6 ust. 2 i nie może przekraczać kwoty 2.500 zł dla jednego uprawnionego absolwenta w ramach środków
zabezpieczonych w budżecie Gminy Piekoszów na dany rok budżetowy.
§ 10. Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie od roku szkolnego 2017/2018.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Piekoszów
Stanisław Kotwica
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LII/374/2018
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 27 lutego 2018r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY PIEKOSZÓW
Wnioskodawca:
/Nazwa i adres szkoły/
1. Wnioskuję o przyznanie w roku szkolnym …………/………….. stypendium Wójta Gminy Piekoszów
dla:
…………………………………………………………………………………………………..
/imię i nazwisko ucznia/
2. Dane dotyczące wnioskowanego ucznia:
Nazwisko
Imię, imiona
Imię ojca
Imię matki
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres zamieszkania:

miejscowość
ulica/nr
kod pocztowy

Klasa, do której uczęszcza uczeń/uczęszczał
absolwent*)
Średnia ocen na świadectwie*)
Ocena ze sprawowania)*
Osiągnięcia **)
Nr rachunku bankowego do przelewu
stypendium

3. Opinia Rady Pedagogicznej:
………………………………………………………………………………………………………..
/Nr i data uchwały/

4. Uzasadnienie wniosku:
………………………………………………………………………………………………………..
5. Załączniki do wniosku:
1) ……………………
2) ……………………
6. Podpis i pieczęć imienna dyrektora szkoły:
*) wypełniać w przypadku stypendium, o którym mowa w §1 pkt 1 lub §3 ust.6 uchwały
**) wypełniać w przypadku stypendium, o którym mowa w §1 pkt 2 uchwały - opisać osiągnięcia ucznia, o których mowa w §3
uchwały.

