DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 14 marca 2018 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera
Data: 14.03.2018 11:27:05

Poz. 1012
UCHWAŁA NR LII/377/2018
RADY GMINY PIEKOSZÓW
z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania Nagrody Stypendialnej Wójta Gminy Piekoszów
„LAUR PIEKOSZOWSKI”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018r. poz. 130) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września
o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) Rada Gminy Piekoszów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się Regulamin przyznawania Nagrody Stypendialnej Wójta Gminy Piekoszów ,,Laur
Piekoszowski” w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Stypendialnej „Laur Piekoszowski” określa załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wysokość środków finansowych na nagrodę stypendialną określana będzie corocznie w uchwale
budżetowej.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXI/203/2016 Rady Gminy Piekoszów z dnia 29 września 2016 r. w sprawie
określenia warunków i trybu przyznawania Nagrody Wójta Gminy Piekoszów ,,Laur Piekoszowski” dla
uczniów szczególnie uzdolnionych oraz Listu Gratulacyjnego w ramach Lokalnego Programu Wspierania
Gminnej Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piekoszów.
§ 5. 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/377/2018
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 27 lutego 2018r.

Regulamin przyznawania Nagrody Stypendialnej Wójta Gminy Piekoszów
„Laur Piekoszowski”

Postanowienia ogólne
§1. Nagrodę Stypendialną Wójta Gminy Piekoszów ,,Laur Piekoszowski” ustanawia się jako wsparcie
rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie
osiągnięcia naukowe i sportowe, chcą się nadal rozwijać oraz posiadają wizję swojej dalszej pracy i
potrafią wyznaczyć sobie cele do osiągnięcia.
§2.Nagroda Stypendialna ma formę pieniężną w postaci jednorazowego świadczenia, a jej wysokość
w drodze zarządzenia ustala Wójt Gminy, w miarę posiadanych środków.
§3.Nagroda Stypendialna ,,Laur Piekoszowski” jest wypłacana w ciągu 14 dni od ogłoszenia
zwycięzców.
§4. Wnioski o przyznanie Nagrody Stypendialnej Wójta Gminy Piekoszów,, Laur Piekoszowski”
składa się w formie papierowej w terminie do 20 czerwca każdego roku do Urzędu Gminy
w Piekoszowie.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu).
§5. Nagroda Stypendialna Wójta Gminy Piekoszów ,,Laur Piekoszowski” wręczana jest podczas
uroczystości pn. „Megamoc Piekoszowa”.
Zasady przyznawania Nagrody Stypendialnej Wójta Gminy Piekoszów ,,Laur Piekoszowski”
§6. Prawo zgłaszania uczniów o przyznanie nagrody stypendialnej przysługuje dyrektorom szkół
i placówek oświatowych, klubom sportowym oraz innym instytucjom i organizacjom o charakterze
oświatowym, naukowym i sportowym.
§7.Wniosek o jednorazową Nagrodę

Stypendialną ,,Laur Piekoszowski” powinien zawierać

następujące dane:
a) dane kandydata

typowanego do nagrody stypendialnej wraz z kopiami dokumentów

potwierdzających uzyskane oceny i osiągnięcia ,
b) uzasadnienie wniosku wraz z opisem osiągnięć uzyskanych przez ucznia , informację o ocenach,
postawie i zachowaniu oraz opinię rady pedagogicznej.
§8. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Stypendialnej Wójta Gminy Piekoszów ,,Laur
Piekoszowski” stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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Tryb przyznawania Nagrody Stypendialnej Wójta Gminy Piekoszów ,,Laur Piekoszowski”
§9.Oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków kandydatów, ubiegających się
o stypendium w ramach Programu dokonuje Komisja Stypendialna.
§10. Komisję Stypendialną powołuje Wójt Gminy Piekoszów w drodze zarządzenia, w którym określa
skład osobowy, zasady i tryb jej działania.
§11. Po analizie wniosków pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Stypendialna
przedstawia Wójtowi listę kandydatów rekomendowanych do przyznania nagrody stypendialnej,
kierując się szczególnie kryteriami określonymi niniejszym Regulaminem.
§12. O przyznaniu nagrody stypendialnej decyduje Wójt. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie
przysługuje od niej odwołanie. Wójt ma prawo nie przyznać nagrody stypendialnej w kategorii, w
której kandydaci nie spełnili oczekiwanych i określonych regulaminem osiągnięć.
§13. Wójt Gminy Piekoszów wydaje zarządzenie w sprawie przyznania Nagrody Stypendialnej
,,Laur Piekoszowski”.
§14. Nagroda stypendialna jest wypłacana uczniowi, spełniającemu kryteria określone w § 15, w
postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
rodzica/opiekuna prawnego ucznia.
Kryteria przyznawania Stypendium ,,Laur Piekoszowski”
§15. Nagrodę stypendialną mogą otrzymać:
a) uczniowie, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad, konkursów przedmiotowych,
artystycznych, tematycznych na szczeblu wojewódzkim lub wyższym,
b) uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (I, II lub III
miejsce) na szczeblu co najmniej powiatowym oraz uzyskali minimum bardzo dobra ocenę
z zachowania,
c)uczniowie posiadający udokumentowane osiągnięcia naukowe, sportowe
o randze co najmniej wojewódzkiej za dany rok szkolny.
Postanowienia ogólne
§16. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem ostateczne decyzje podejmuje Wójt
Gminy Piekoszów.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LII/377/2018
Rady Gminy Piekoszów
z dnia 27 lutego 2018r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY PIEKOSZÓW
,,LAUR PIEKOSZOWSKI”
Dane wnioskodawcy:
WNIOSKUJĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA, UCZNIOWI:
DANE KANDYDATA DO STYPENDIUM
IMIĘ I NAZWISKO
DATA I MIEJSCE URODZENIA
IMIONA RODZICÓW
ADRES ZAMIESZKANIA
SZKOŁA, KTÓREJ KANDYDAT JEST UCZNIEM
NAZWA
ADRES
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:(uzasadnienie wniosku wraz z opisem osiągnięć naukowych,sportowych, itp., dokumentacja
potwierdzająca uzyskane przez kandydata osiągnięcia, opinia rady pedagogicznej, inne - świadczące o zasadności ubiegania się o
stypendium)

…................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
…............................
miejscowość, data

…...........................................................
(podpis Wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby związane
z trybem zgłoszenia, przyznania i rozpowszechniania informacji nt. Nagrody Stypendialnej Wójta
Gminy Piekoszów „Laur Piekoszowski”.
Proszę o przesłanie przyznanej nagrody stypendialnej na numer konta bankowego:
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................
(podpis rodzica /opiekuna prawnego ucznia)
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Skład Komisji Stypendialnej:
1. Przewodniczący komisji:..........................
2. Członek komisji:.......................................
3. Członek komisji:.......................................

OCENA KOMISJI STYPENDIALNEJ DOT. ZŁOŻONEGO WNIOSKU

Podpisy Komisji Stypendialnej:
…........................................................................
….......................................................................

…............................
miejscowość, data

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

