
UCHWAŁA NR 74/VIII/19
RADY GMINY SŁUPNO

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów uczęszczających do szkół podstawowych

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 14571)), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia Wójta Gminy Słupno:

- dla szczególnie uzdolnionych uczniów klas IV – VIII z terenu gminy Słupno, uczęszczających do szkół 
podstawowych,

- dla szczególnie uzdolnionych uczniów klas IV – VIII spoza terenu gminy Słupno, uczęszczających do szkół 
podstawowych na terenie gminy Słupno.

2. Stypendia, o których mowa w § 1 ust. 1 uchwały, przyznaje Wójt Gminy Słupno według zasad i w trybie 
określonym w Regulaminie udzielania stypendiów, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

3. Stypendia przyznaje się na wniosek, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Środki finansowe na wypłatę stypendiów, o których mowa w § 1 uchwały zapewnia się w budżecie 
Gminy Słupno.

§ 3. Traci moc uchwała nr 48/IV/17 Rady Gminy Słupno z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie określenia 
zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających 
do szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno

Małgorzata Sawicka

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1010; Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2203; Dz. U. z 2018 r. poz. 1560, 1669, 2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 730, 761.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 02 lipca 2019 r.

Poz. 8201



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 74/VIII/19

Rady Gminy Słupno

z dnia 25 czerwca 2019 r.

§ 1. W celu realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 
przyznaje się stypendia Wójta Gminy Słupno dla szczególnie uzdolnionych uczniów klas IV – VIII szkół 
podstawowych.

§ 2. Tworzy się Gminny Fundusz Stypendialny z przeznaczeniem na stypendia dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych za wyniki w nauce.

§ 3. Środki finansowe na stypendia, o których mowa w § 1 będą corocznie zabezpieczone w budżecie 
Gminy Słupno.

§ 4. O stypendium mogą ubiegać się:

- uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych, zamieszkujący na terenie Gminy Słupno,

- uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Słupno, zamieszkujący poza terenem Gminy 
Słupno, którzy:

1) w ostatnim roku szkolnym byli laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim oraz

2) uzyskali średnią ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego co najmniej 5,00.

§ 5. 1.  Wniosek o przyznanie stypendium może składać:

1) wychowawca, dyrektor szkoły, nauczyciel prowadzący,

2) rodzic lub prawny opiekun ucznia,

3) stowarzyszenie, organizacja społeczna i pozarządowa.

2. Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupnie dołączając do niego poświadczone przez 
szkołę za zgodność z oryginałem kserokopie:

1) dokumentów potwierdzające konkretne osiągnięcia naukowe w danym roku szkolnym

2) świadectwa szkolnego.

3. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa 15 lipca każdego roku.

§ 6. 1.  Stypendia przyznaje Wójt Gminy Słupno przy pomocy Komisji Stypendialnej.

2. Tryb rozpatrywania wniosków i zasady pracy Komisji Stypendialnej określa Wójt Gminy Słupno 
w drodze zarządzenia.

3. Stypendium przyznaje się na okres roku szkolnego (tj. 10 miesięcy: od września do czerwca).

4. Stypendia wypłaca się dwurazowo za I półrocze (do 30 września) i II półrocze (do 31 stycznia) roku 
szkolnego.

5. Liczbę stypendiów oraz ich wysokość na rok szkolny ustala Wójt Gminy Słupno w ramach środków 
finansowych określonych w uchwale budżetowej na dany rok.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 74/VIII/19

Rady Gminy Słupno

z dnia 25 czerwca 2019 r.

…………………

miejscowość, data

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY SŁUPNO

DLA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I.  INFORMACJA O WNIOSKODAWCY:

1. Imiona i nazwisko …………………………………………………

funkcja ……………………………………………………………..

2. Dane do kontaktu: tel/fax ……………………………………….. e-mail: …………………….....

II.  DANE OSOBOWE UCZNIA (KANDYDATA DO PRZYZNANIA STYPENDIUM):

3. Imiona i nazwisko ………………………………………………….

4. Adres zamieszkania ……………………………………………….

5. Dane kontaktowe: tel. …………………….. e-mail …………………………………………….....

6. Data urodzenia ……………………………………………………..

7. Nr PESEL: ……………………………………………………………

8. Nazwa i adres szkoły

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

9. Klasa: …………………………………………………………………

10. Średnia ocen za rok szkolny 201…/201… : ………………….… 

11. Imię i nazwisko opiekuna ucznia …………………………………

12. Nr rachunku bankowego, na który należy dokonać przelewu stypendium:  
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

III.  PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:

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

                                                                                               ……………………………….…….
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                                                                                                     podpis wnioskodawcy

OPINIA NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO (OPIEKUNA):

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

…….……………………………….

                                                                   podpis nauczyciela prowadzącego 

(opiekuna, trenera)

OPINIA DYREKTORA SZKOŁY:

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

…….………………………………. …….……………………………...

            pieczęć szkoły                                                               pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w terminie do 15 lipca każdego roku.

Załączniki:

1. Potwierdzona kopia świadectwa

2. Kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 201…/201…

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Słupno (zgodnie z ustawą   z dnia 10 maja 
2018 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)

                                                                                    ………………………………………

                                                                                   podpis rodzica/opiekuna prawnego
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