
UCHWAŁA NR XXIV/147/2017
RADY GMINY BĄDKOWO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 i 2232), art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.   o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2198 i 2203), art. 31 ust 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2017 r. poz.1463 i 1600) 
oraz art.7b ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz.U. z 2017r., poz. 862) Rada Gminy Bądkowo uchwala, co następuje:

§ 1. W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Gminie 
Bądkowo ustanawia się stypendia o nazwie:

1) Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za osiągnięcia naukowe;

2) Stypendium Wójta Gminy Bądkowo  za osiągnięcia sportowe;

3) Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za osiągnięcia artystyczne.

§ 2. Do ubiegania się o stypendium mają prawo dzieci i młodzież klas V– VIII szkół podstawowych (dla 
uczniów klas V bierze się wyniki klasyfikacji końcowej z klasy IV) i klas gimnazjalnych (istniejących do końca 
sierpnia 2019r), zamieszkali na terenie Gminy Bądkowo.

§ 3. 1. Stypendium Wójta Gminy Bądkowo  za osiągnięcia naukowe może być przyznane dzieciom 
i młodzieży spełniającym jedno spośród wymienionych niżej kryteriów:

1) W wyniku klasyfikacji semestralnej i klasyfikacji rocznej uzyskali  najwyższą średnią, nie niższą niż 5,20;

2) Uzyskali tytuł laureata konkursu wiedzy na szczeblu co najmniej wojewódzkim                        w konkursie 
organizowanym, rekomendowanym lub objętym patronatem Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji 
Narodowej;

2. Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za osiągnięcia sportowe może być przyznane dzieciom i młodzieży 
spełniającym jedno spośród wymienionych niżej kryteriów:

1) uzyskali jedno z trzech pierwszych miejsc w indywidualnych  zawadach sportowych na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim;

2) uzyskali jedno z trzech pierwszych miejsc w drużynowych zawodach sportowych na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim i należą do podstawowego składu drużyny.

3. Stypendium Wójta Gminy Bądkowo  za osiągnięci artystyczne może być przyznane dzieciom 
i młodzieży spełniającym jedno spośród wymienionych niżej kryteriów:

1) uzyskali tytuł laureata konkursu, przeglądu lub festiwalu na szczeblu co najmniej wojewódzkim;
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2) są członkami zespołu, który uzyskał tytuł laureata konkursu, przeglądu lub festiwalu na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim.

§ 4.  Stypendium przyznaje się:

1) Na okres jednego semestru szkolnego w oparciu o wyniki nauki w poprzednim semestrze w zakresie 
określonym w § 3 ust.1 pkt 1,

2) Jednorazowo laureatom konkursów i olimpiad  w zakresie określonym w § 3 ust.1 pkt 2,

3) Jednorazowo za osiągnięcia sportowe w zakresie określonym w § 3 ust.2,

4) Jednorazowo za osiągnięcia artystyczne w zakresie określonym w § 3ust. 3.

§ 5.  Stypendium Wójta Gminy Bądkowo przyznawane jest w wysokości;

1) za osiągnięcia naukowe dla dzieci i młodzieży, którzy w wyniku klasyfikacji semestralnej uzyskali 
najwyższą średnią , nie niższą jednak niż 5,20 – 200 zł  wypłacane przez 5 miesięcy w semestrze.;

2) za osiągnięcia naukowe dla dzieci i młodzieży, którzy uzyskali tytuł laureata konkursu wiedzy na szczeblu  
co najmniej wojewódzkim w konkursie organizowanym, rekomendowanym lub objętym patronatem 
Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji – 500 zł. – wypłacone  jednorazowo.

3) za osiągnięcia sportowe  dla dzieci i młodzieży, którzy  uzyskali jedno z trzech pierwszych miejsc 
w indywidualnych  zawadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim:

- za I miejsce – 500 zł wypłacone jednorazowo

- za II miejsce – 300 zł wypłacone jednorazowo

- za III miejsce – 100 zł wypłacone jednorazowo

4) za osiągnięcia sportowe dla dzieci i młodzieży, którzy  uzyskali jedno z trzech pierwszych miejsc 
w drużynowych zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim i należą do podstawowego 
składu drużyny:

- za I miejsce – 200 zł wypłacone jednorazowo

- za II miejsce - 150 zł  wypłacone jednorazowo

- za III miejsce – 100 zł wypłacone jednorazowo

5) za osiągnięcia artystyczne dla dzieci i młodzieży, którzy uzyskali jedno z trzech pierwszych miejsc  
w indywidualnych  przeglądach  lub festiwalach na szczeblu co najmniej wojewódzkim:

- za I miejsce – 500 zł wypłacone jednorazowo

- za II miejsce – 300 zł wypłacone jednorazowo

- za III miejsce – 100 zł wypłacone jednorazowo

6) są członkami zespołu, który zajął jedno z trzech pierwszych miejsc, przeglądu lub festiwalu na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim:

- za I miejsce – 200 zł wypłacone jednorazowo

- za II miejsce - 150 zł  wypłacone jednorazowo

- za III miejsce – 100 zł wypłacone jednorazowo

§ 6.  W przypadku, gdy dzieci i młodzież, którzy otrzymali stypendium, a którym w wyniku dyskwalifikacji 
odebrany zostanie tytuł finalisty lub laureata, wyróżnienie lub zdobyte miejsce, przyznane stypendium podlega 
zwrotowi.

§ 7. W przypadku, gdy wysokość środków nie zabezpiecza w pełni potrzeb stypendialnych                   
i nagród, świadczenia przyznawane są w pierwszej kolejności dzieciom i młodzieży, którzy uzyskali najwyższe 
osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne.

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium, o których mowa w §3 ust.1 pkt 1 należy złożyć                      
w sekretariacie Urzędu Gminy w Bądkowie w terminie do 10 dnia po zakończeniu semestru.
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2. Wnioski o przyznanie stypendium, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, § 3 ust 2 i 3   należy złożyć 
w terminie 7 dni od dnia uzyskania dokumentu poświadczającego osiągnięcia.

§ 9.  Dzieciom i młodzieży w roku szkolnym może być przyznane tylko jedno stypendium o najwyższej 
randze.

§ 10. 1. Stypendia przyznawane są w formie pieniężnej na wniosek złożony przez dyrektora szkoły  lub 
rodzica (prawnego opiekuna).

2. Wniosek powinien zawierać:

1) imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły i rok nauki,

2) datę i miejsce urodzenia ucznia, imiona i nazwiska rodziców,

3) adres i miejsce zamieszkania ucznia,

4) oznaczenie nazwy stypendium,

5) uzasadnienie wniosku wraz z podanie spełnienia wymaganych niniejszą uchwałą kryteriów,

6) poświadczone kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia dzieci i młodzieży.

3. Stypendium, o którym mowa w §3 ust.1pkt.1 -   wypłacane jest raz w miesiącu w terminie do 15 dnia 
każdego miesiąca  rodzicom (prawnym opiekunom) wyróżnionego ucznia na rachunek bankowy.

4. Stypendium, o którym mowa w §5 pkt 1 wypłacane jest jednorazowo, w terminie 14 dni od złożenia 
wniosku, rodzicom (prawnym opiekunom) wyróżnionego ucznia na rachunek bankowy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Bądkowo

Dariusz Skierkowski
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