
UCHWAŁA NR XXXIV/253/2014
RADY GMINY RZĄŚNIA

z dnia 16 września 2014 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. 
poz. 594 i 1318, z 2014 poz. 379), Rada Gminy Rząśnia uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół, podstawowych, 
gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, stanowiący załącznik Nr 1 do 
niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów szkół wyższych oraz 
słuchaczy szkół policealnych lub pomaturalnych, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Stypendium za wyniki w nauce ma charakter motywacyjny.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rząśnia.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIII/25/2005 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 marca 2005 roku i Uchwała Nr 
XXXIII/244/2014 Rady Gminy Rząśnia z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia zasad przyznawania 
stypendium Wójta Gminy Rząśnia dla uczniów i studentów za wyniki w nauce.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

 Przewodniczący Rady Gminy 
Rząśnia

Andrzej Szydłowski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/253/2014

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 16 września 2014 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH ORAZ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 

O UPRAWNIENIACH SZKÓŁ PUBLICZNYCH

§ 1. 1. Do ubiegania się o stypendium motywacyjne Wójta Gminy Rząśnia uprawnieni są uczniowie szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Rząśnia jest organem prowadzącym oraz uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych posiadający stałe zameldowanie na terenie Gminy Rząśnia.

2. Stypendium jest przyznawane jako jednorazowe świadczenie za osiągnięte wyniki w nauce po ukończonym 
roku szkolnym oraz uczniom będących finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych 
ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty lub Zarząd Województwa Szkolnego 
Związku Sportowego przynajmniej na szczeblu wojewódzkim, w każdej dziedzinie, bez względu na średnia ocen.

§ 2. 1. Stypendium motywacyjne po ukończeniu kl. IV-VI szkoły podstawowej jest przyznawane uczniowi, 
który w danym roku szkolnym uzyskał, co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen:

1) 4,50 - 4,75 - do wysokości 75 zł;

2) 4,76 - 5,00 - do wysokości 180 zł;

3) powyżej 5,0 - do wysokości 300 zł.

2. Stypendium motywacyjne po ukończeniu kl. I-III gimnazjum jest przyznawane uczniowi, który w danym 
roku szkolnym uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen:

1) 4,30 - 4,50 - do wysokości 120 zł;

2) 4,51 - 4,75 - do wysokości 225 zł;

3) powyżej 4,76 - do wysokości 375 zł.

3. Stypendium motywacyjne po ukończeniu kl. I-IV szkół ponadgimnazjalnych jest przyznawane uczniowi, 
który w danym roku szkolnym uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania oraz średnią ocen:

a) 4,20 - 4,50 - do wysokości 180 zł;

b) 4,51 - 4,75 - do wysokości 300 zł;

c) powyżej 4,76 - do wysokości 525 zł.

4. Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadpodstawowych będących finalistami 
lub laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu wojewódzkim wynosi do 300zł.

§ 3. 1. Z wnioskami o przyznanie stypendium dla uczniów:

1) szkół podstawowych i gimnazjum występują dyrektorzy szkół;

2) szkół ponadgimnazjalnych występują osoby zainteresowane, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.

2. Osoba ubiegająca się o stypendium powinna złożyć wniosek, stanowiący załącznik niniejszego regulaminu.

3. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1) potwierdzoną kserokopie świadectwa;

2) zaświadczenie o udziale w konkursie lub olimpiadach przedmiotowych.

4. Wnioski o przyznanie stypendium należ składać w Gminnym Zespole Oświaty w Rząśni w terminie do 
10 lipca danego roku szkolnego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wnioski składane przez osoby niepełnoletnie powinny być potwierdzone przez rodzica lub opiekuna 
prawnego.
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§ 4. 1. Stypendysta otrzymuje dyplom.

2. Stypendium wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy w ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia wniosków.

§ 5. 1. Stypendia przyznaje Komisja ds. rozpatrywania wniosków o stypendium motywacyjne, powołana przez 
Wójta Gminy odrębnym zarządzeniem, zwana dalej „Komisją" na podstawie udokumentowanych wniosków.

2. W skład Komisji powołuje się przedstawicieli:

1) Komisji Oświaty i Kultury;

2) Urzędu Gminy;

3) Dyrekcji szkół.

3. Członek komisji, którego dziecko ubiega się o stypendium nie może brać udziału w głosowaniu nad 
wnioskiem.

§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium winny być rozpatrzone przez Komisję w terminie nie dłuższym niż 
14 dni od upływu terminów określonych § 3 ust. 3.

§ 7. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Kopię protokołu przekazuje się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję zatwierdza Wójt Gminy Rząśnia.

2. Lista osób, którym przyznano stypendia Wójta Gminy Rząśnia, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu.
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Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium

za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych,

gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalych

o uprawnieniach szkół publicznych

………………………………………………

{imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………………

(adres zamieszkania)

WNIOSEK
o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rząśnia za rok szkolny …………/………...

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Rząśnia oraz szkół 
ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół, publicznych mających stałe miejsce zameldowania na terenie 

Gminy Rząśnia.

Wnoszę o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rząśnia uczniowi:

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

(imię i nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców)

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

(adres zamieszkania, tel.)

1. Uzyskał w roku szkolnym …………../…………..

a) średnią ocen………………………………………

b) ocenę ze sprawowania ……………………………

w klasie ………………………

(słownie)

……………………………………………………………………………………………….

(nazwa szkoły i adres)

……………………………………………………………………………………………….

2. Został laureatem konkursu/olimpiady ……………………………………………………..

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

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

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

(data)                                                                                                   (podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:

1. Potwierdzona przez dyrektora kserokopia świadectwa szkolnego.

2. Zaświadczenie o udziale w konkursie lub olimpiadzie.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/253/2014

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 16 września 2014 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DLA STUDENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH ORAZ 
SŁUCHACZY SZKÓŁ POLICEALNYCH I POMATURALNYCH

§ 1. 1. Do ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Rząśnia maja prawo studenci studiów oraz słuchacze szkół 
policealnych i pomaturalnych, którzy są zameldowani na stałe na terenie gminy Rząśnia.

2. Stypendia są przyznawane studentom szkół wyższych za osiągnięte wyniki w nauce po ukończonym roku 
akademickim.

§ 2. 1. O przyznanie stypendium motywacyjnego mogą ubiegać się studenci studiów, którzy spełniają łącznie 
następujące kryteria:

1) posiadają stałe zameldowanie na ternie gminy Rząśnia;

2) w danym roku akademickim osiągnęli dobre wyniki w nauce;

3) nie ukończyli 26 roku życia.

2. Wnioski o stypendia rozpatruje Komisja ds. rozpatrywania wniosków o stypendium motywacyjne, powołana 
przez Wójta Gminy odrębnym zarządzeniem, zwana dalej „Komisją” na podstawie udokumentowanych wniosków.

3. W skład Komisji powołuje się przedstawicieli:

1) Komisji Oświaty i Kultury;

2) Rady Gminy;

3) Urzędu Gminy.

4. Członek Komisji, którego dziecko ubiega się o stypendium nie może brać udziału w głosowaniu nad 
wnioskiem.

§ 3. 1. Stypendium motywacyjne przyznaje się studentom i słuchaczom, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia, 
zdali wszystkie egzaminy wymaganie do zaliczenia roku i uzyskali wpis na kolejny rok studiów.

2. Stypendium motywacyjne dla studentów szkół wyższych za zaliczenie roku przyznawane jest wg stawek:

1) przy średniej 4,20 - 4,40 – do wysokości 375 zł;

2) przy średniej 4,41 - 4,60 – do wysokości 450 zł;

3) przy średniej 4,61 - 4,80 – do wysokości 525 zł;

4) przy średniej powyżej 4,80 – do wysokości 600 zł.

3. Stypendium motywacyjne dla słuchaczy szkół policealnych i pomaturalnych, za zaliczenie roku 
przyznawane jest wg stawek:

1) przy średniej 4,20 - 4,40 – do wysokości 325 zł;

2) przy średniej 4,41 - 4,60 – do wysokości 400 zł;

3) przy średniej 4,61 - 4,80 – do wysokości 475 zł;

4) przy średniej powyżej 4,80 – do wysokości 550 zł.

§ 4. 1. Z wnioskami o stypendium występują osoby zainteresowane.

2. Osoba ubiegająca się o stypendium powinna złożyć wniosek stanowiący załącznik do niniejszego 
regulaminu.

3. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Gminny Zespole Oświaty w Rząśni w terminie do 
30 października każdego roku. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
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§ 5. 1. Stypendysta otrzymuje dyplom.

2. Stypendium wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy w ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia wniosków.

3. W przypadku ostatniego roku studiów warunkiem otrzymania stypendium motywacyjnego jest dostarczenie 
przez studenta w terminie do 30 listopada kserokopii dyplomu potwierdzającego ukończenie nauki lub właściwego 
zaświadczenia.

§ 6. Wnioski o przyznanie stypendium winny być rozpatrzone przez Komisję w terminie nie dłuższym 14 dni 
od upływu terminów określonych w § 4 ust. 4.

§ 7. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. Kopię protokołu przekazuje się Wójtowi Gminy.

§ 8. 1. Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Komisję zatwierdza Wójt Gminy Rząśnia.

2. Lista osób, którym przyznano stypendia Wójta Gminy Rząśnia, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
Urzędu.
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Załącznik  do Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół wyższych oraz słuchaczy

szkół policealnych i pomaturalnych

………………………………………………

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………………………

PESEL

………………………………………………

(adres zamieszkania)

WNIOSEK
o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rząśnia za rok akademicki …………/………...

dla studentów szkół wyższych oraz słuchaczy szkół policealnych i pomaturalnych mających stałe miejsce 
zameldowania na terenie Gminy Rząśnia.

Wnoszę o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rząśnia studentowi:

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

(imię i nazwisko, data urodzenia, imiona rodziców)

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

(adres zamieszkani, tel.)

który uzyskał w roku akademickim …………../………….. średnią ocen…………………..

na ………………. roku studiów …………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

(nazwa uczelni, wydział i adres)

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

(data)                                                                                                   (podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:

1. Zaświadczenie o średniej ocen potwierdzone przez dziekanat.

2. Zaświadczenie o ukończeniu nauki lub poświadczona kserokopia dyplomu.

Oświadczenie

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz.U. 
z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późniejszymi zmianami) oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej za podawanie 
nieprawdziwych danych oświadczam, że:

- powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym,

- nie uzyskałem(am) w roku akademickim przychodu podlegającego podatkowi  dochodowemu od osób 
fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późniejszymi zmianami).

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

(data)                                                                                                                (podpis studenta)
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