UCHWAŁA NR LI/392/2010
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r., Dz. U.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138,
poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157
poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675) Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendiów o charakterze motywującym dla uczniów uczęszczających do
szkół podstawowych i gimnazjów, funkcjonujących na terenie Gminy Dobrzeń Wielki oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki:
1. za osiągnięcia naukowe.
2. za osiągnięcia artystyczne.
3. za osiągnięcia sportowe.
4. za aktywność społeczną i środowiskową.
§ 2. Stypendium za osiągnięcia naukowe może być przyznane:
1. Uczniowi szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – laureatowi lub finaliście co
najmniej Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych;
2. Uczniowi, który zakwalifikował się na stypendium międzynarodowe a wszczególności miast partnerskich
Gminy Dobrzeń Wielki (Heuchelheim – Niemcy lub Wil – Szwajcaria).
§ 3. Stypendium za osiągnięcia artystyczne może być przyznane:
1. Uczniowi za uzyskanie miejsca I – III w konkursach, przeglądach lub festiwalach na szczeblu co najmniej
wojewódzkim;
2. Uczniowi, który wykazał się inicjatywą w organizacji wydarzeń kulturalnych, w szczególności wystaw,
koncertów, spotkań literackich.
§ 4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane:
1. Uczniowi, który spełnia jeden z podanych warunków:
.1.jest mistrzem województwa albo uzyskał miejsce od I do III w zawodach lub olimpiadzie na szczeblu
wojewódzkim lub centralnym albo uczestniczył w olimpiadach lub zawodach międzynarodowych
.2.został powołany do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej
.3.został powołany do reprezentacji narodowej na olimpiadę, a w przypadku para olimpijczyków został objęty
przygotowaniami do Paraolimpiady, co potwierdza Polski Komitet Paraolimpijski
2. Uczniom uczestniczącym w grach zespołowych za osiągnięcia wymienione w ust. 1 – w takim przypadku
stypendium przysługuje wszystkim uczestnikom biorącym udział w zawodach.
§ 5. Stypendium za aktywność społeczną i środowiskową może być przyznane za osiągnięcia na szczeblu
centralnym i międzynarodowym.
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§ 6. 1. Warunkiem uzyskania stypendium, oprócz spełnienia kryteriów wymienionych w § 2 - § 5, jest
posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania i wykazanie się aktywnością w środowisku szkolnym
i lokalnym.
2. Stypendium może być przyznane w roku szkolnym następującym bezpośrednio po roku szkolnym, w którym
uczeń uzyskał osiągnięcia określone w § 2 - § 5.
§ 7. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do Wójta Gminy Dobrzeń Wielki dyrektor szkoły,
prezes klubu sportowego, trener lub dyrektor ośrodka kultury.
2. W sytuacji pojawienia się dwóch lub więcej wnioskodawców występujących o ten sam rodzaj stypendium
dla tego samego ucznia, traktowane to będzie jako jeden wspólny wniosek.
§ 8. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone kopie
dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe lub aktywność społeczną
i środowiskową.
§ 9. 1. Wnioski, wypełnione na maszynie lub komputerowo, należy składać do dnia 10 lipca w sekretariacie
Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim, ul. Kościelna 4.
2. Do wniosku należy dołączyć:
.1.kopie dokumentów imiennych potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, za aktywność
społeczną lub środowiskową;
.2.dokumenty (dyplomy), które nie są wystawione imiennie tylko na zespół wymagają dołączenia listy
uczestników potwierdzonej przez dyrektora szkoły, prezesa klubu sportowego, trenera lub dyrektora ośrodka
kultury.
.3.oświadczenie ucznia pełnoletniego lub rodzica lub prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na wykorzystanie
przez Wójta Gminy danych osobowych ucznia w celach promocyjnych, sporządzone zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 2 do Uchwały;
.4.oświadczenie ucznia pełnoletniego lub rodzica lub prawnego opiekuna wskazujące nazwę banku i numer
rachunku bankowego, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały;
.5.oświadczenie na druku PIT-2C, stanowiącym Załącznik nr 4 do Uchwały celem przekazania do Urzędu
Skarbowego informacji o wysokości wypłaconego stypendium.
3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
§ 10. 1. Stypendia określone w § 2 ust. 1, § 3, § 4 i § 5 przyznawane są jednorazowo, w kwocie
nieprzekraczającej dwustu złotych i są wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez pełnoletniego ucznia lub
rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, w terminie do dnia 30 września.
2. Stypendium określone w § 2 ust. 2 jest przyznawane na okres dziesięciu miesięcy w kwocie
nieprzekraczającej czterystu złotych miesięcznie i jest wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez
pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, w terminie do dnia 30-tego każdego miesiąca,
począwszy od miesiąca września.
3. Wysokość stypendium ustala Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 11. Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie ma charakteru socjalnego.
§ 12. 1. Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja powołana przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki
w składzie: Przewodniczący – przedstawiciel Urzędu Gminy oraz Członkowie: przedstawiciel Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy Dobrzeń Wielki, przedstawiciel Gminnego Zespołu Ekonomiczno –
Administracyjnego Szkół w Dobrzeniu Wielkim, przedstawiciel kadry kierowniczej szkół, z Gminy Dobrzeń
Wielki, przedstawiciel miejscowego klubu sportowego i przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu
Wielkim.
2. Członkowie Komisji powoływani są raz w roku przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w terminie do dnia 31
lipca.
3. Pracami Komisji kieruje Jej Przewodniczący.
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4. Po zapoznaniu się z wnioskami, o których mowa w § 6, Komisja przekazuje Wójtowi propozycje dotyczące
przyznania stypendiów ze wskazaniem ich rodzaju i kwoty. W przypadku stypendium, o którym mowa w § 2 ust.
2 Uchwały podaje się łączną wartość tego stypendium, która będzie podlegała wypłacie w okresie dziesięciu
miesięcy.
§ 13. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Dobrzeń Wielki.
2. Decyzja Wójta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
§ 14. 1. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium, zainteresowani zostaną poinformowani pisemnie,
bezpośrednio po podjęciu przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki decyzji w tej sprawie.
2. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podaje listę stypendystów do publicznej wiadomości w środkach masowego
przekazu. Stypendystów zobowiązuje się do promowania faktu uzyskania stypendium w swoim środowisku oraz
w mediach i wystąpieniach publicznych.
§ 15. Traci moc uchwała Rady Gminy Dobrzeń Wielki Nr XXXVI/263/2009 z dnia 10 września 2009r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Dobrzeń Wielki
Norbert Słabik
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Załącznik nr 1 do Uchwały LI-392-2010
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