
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/143/2021 

RADY GMINY CZASTARY 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe 

dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Czastary 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713, poz. 1378), w związku z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 

2020 r. poz. 1387; z 2021 r. poz. 4) oraz Uchwały Nr XVIII/142/2021 Rady Gminy Czastary z dnia 28 stycznia 

2021 r. w sprawie przyjęcia ,,Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie 

Gminy Czastary", Rada Gminy Czastary uchwala, co następuje: 

§ 1. Realizując ,,Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie Gminy 

Czastary" uchwala się regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla 

uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Czastary", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, wzór opinii komisji stypendialnej stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 

uchwały oraz wzór informacji o przyznaniu stypendium stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Środki przeznaczone na finansowanie stypendiów dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych na 

terenie Gminy Czastary, ustala się corocznie w budżecie Gminy Czastary.  

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXVII/152/2010 r. Rady Gminy Czastary z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie 

zasad udzielenia stypendiów dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum w Gminie Czastary (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego. z 2010 r. Nr 290, poz. 2385). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czastary. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Marek Dudka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 26 lutego 2021 r.

Poz. 888



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/143/2020 

Rady Gminy Czastary 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów 

uczęszczających do szkół na terenie Gminy Czastary 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania stypendium, którego celem jest promowanie uczniów uzdolnionych i 

ich osiągnięć.  

§ 2. Celem stypendium jest wspieranie edukacji uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia 

sportowe.  

§ 3. Stypendium jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym o charakterze motywacyjnym. 

§ 4. Stypendium przyznawane jest uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Czastary, bez 

względu na miejsce zamieszkania ucznia.  

§ 5. Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane w okresie roku szkolnego, po zakończeniu którego 

wnioskuje się o jego przyznanie.  

§ 6. Uczeń spełanijący kryteria przyznania stypendium, może otrzymać za okres jednego roku szkolnego jedno 

stypendium. 

§ 7. Wysokość stypendium jest równa dla wszystkich uczniów, którym zostało ono przyznane za dany rok 

szkolny.  

§ 8. Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości środków finansowych przeznaczonych na stypendia w 

uchwale budżetowej Rady Gminy Czastary na dany rok oraz liczby uczniów spełniających warunki przyznania 

stypendium.  

Zasady i tryb przyznawania stypendium 

§ 9. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia następujące warunki: 

1) uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, podawaną do drugiego miejsca po przecinku bez 

zaokrąglenia, co najmniej 5,20 – w przypadku ucznia szkoły podstawowej w klasie IV –VI; 

2) uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, podawaną do drugiego miejsca po przecinku bez 

zaokrąglenia, co najmniej 5,00 – w przypadku ucznia szkoły podstawowej w klasie VII –VIII; 

3) lub jest laureatem w konkursie lub olimpiadzie na szczeblu co najmniej wojewódzkim. 

§ 10. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który został nagrodzony w zawodach 

na szczeblu co najmniej wojewódzkim w uprawianej dyscyplinie sportu.  

§ 11. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku 

szkolnym dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.  

§ 12. Wójt powołuje zarządzeniem Komisję Stypendialną, do zadań której należy:  

a) sprawdzanie wniosków pod względem formalnym, 

b) zaopiniowanie wniosków, 

c) przekazanie zaopiniowanych wniosków Wójtowi. 

§ 13. 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Czastary, w ramach środków 

przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.  

2. Od decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium nie przysługuje odwołanie. 
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§ 14. Przyznane kwoty stypendium wypłaca się uczniom w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego 

wypłacanego w terminie do końca lipca danego roku.  

§ 15. Informację o przyznaniu stypendium przekazuję się dyrektorowi szkoły oraz publikuje się na stronie 

internetowej Gminy Czastary. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/143/2020 

Rady Gminy Czastary 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe* 

Na podstawie Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wnioskuję o 

przyznanie stypendium dla ucznia Szkoły Podstawowej w ................................................................................................ 

Imię i nazwisko ..................................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia ....................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko rodzica/ opiekuna prawnego .................................................................................................................... 

Nr tel. rodzica/opiekuna prawnego ……………............................................................................................................... 

W roku szkolnym ...................... uczeń/uczennia klasy .......... uzyskał/a .............. średnią ocen za wyniki w nauce.  

Zajął/zajęła miejsce ................................. w ..................................................................................................................... 

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

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

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

(laureat w konkursach lub olimpiadach na szczeblu co najmniej wojewódzkim) 

 

Zajął/zajęła .......................................................................... miejsce w zawodach sportowych 

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

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

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

 (nagrodzony w mistrzostwach co najmniej wojewódzkim)    

                                           

          Podpis dyrektora szkoły 

*niepotrzebne skreślić. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/143/2020 

Rady Gminy Czastary 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Opinia Komisji Stypendialnej 

Komisja Stypendialna w składzie: 

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

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

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

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

na posiedzeniu w dniu ...................................................... po rozpatrzeniu złożonych wniosków, pozytywnie 

opiniuję wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe następujących uczniów 

(imię i nazwisko, data urodzenia, klasa, szkoła) 

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

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

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

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

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

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

7. ...................................................................................... 

8. ...................................................................................... 

9. ...................................................................................... 

10. ...................................................................................... 

11. ...................................................................................... 

12. ...................................................................................... 

13. ...................................................................................... 

14. ...................................................................................... 

15. ...................................................................................... 

16. ...................................................................................... 

17. ...................................................................................... 

18. ...................................................................................... 

19. ...................................................................................... 

20. ...................................................................................... 

Podpisy członków komisji: 

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

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

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

 ......................................
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/143/2021 

Rady Gminy Czastary 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Informacja o przyznaniu stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe 

Zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów 

uczęszczających do szkół na terenie Gminy Czastary, po zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną przyznaję 

następującym uczniom: 

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

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

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

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

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

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

7. ...................................................................................... 

8. ...................................................................................... 

9. ...................................................................................... 

10. ...................................................................................... 

11. ...................................................................................... 

12. ...................................................................................... 

13. ...................................................................................... 

14. ...................................................................................... 

15. ...................................................................................... 

16. ...................................................................................... 

17. ...................................................................................... 

18. ...................................................................................... 

19. ...................................................................................... 

20. ...................................................................................... 

Stypendium za wyniki w nauce/osiągnięcia sportowe* w wysokości .................................................zł. 

(słownie:...................................................................................................................................................................). 

 

(podpis Wójta Gminy Czastary) 

*niepotrzebne skreślić. 
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