
UCHWAŁA NR VIII/    /2019 

RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 7 czerwca 2019 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Zbójno. 

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

Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 90t. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. 

j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.1), Rada Gminy Zbójno uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów 

szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Zbójno”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VII.44.2015 Rady Gminy Zbójno z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Zbójno. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójno. 

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

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

  

                                                           
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, poz. 1669, poz. 2245; Dz.U. z 2019 r., poz. 730 i poz. 761 



Załącznik do Uchwały Nr VIII.  .2019 

Rady Gminy Zbójno 

z dnia 7 czerwca 2019 r. 

REGULAMIN 

udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Zbójno. 

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania stypendium za wyniki w nauce oraz za szczególne osiągniecia 

naukowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Zbójno. 

§ 2. Przyznawane stypendia mają na celu wspieranie edukacji uczniów osiągających wysokie wyniki 

w nauce oraz posiadających szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. 

§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o: 

a. Dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektora gimnazjum, zespołu szkół lub szkoły 

podstawowej, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Zbójno, 

b. Uczniu – należy przez to rozumieć ucznia klas IV-VIII szkół podstawowych i I-III gimnazjum 

prowadzonych przez Gminę Zbójno. 

§ 4. 1. Stypendia przyznawane są uczniom raz do roku za szczególne osiągnięcia w danym roku 

szkolnym. 

2. Ustala się następujące kryteria przyznawania stypendiów: 

a. średnia ocen co najmniej 4,75 na koniec danego roku szkolnego i bardzo dobra ocena zachowania, 

b. uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w konkursach przedmiotowych, tematycznych lub innych, 

organizowanych lub współorganizowanych przez kuratora oświaty. 

3. Wysokość stypendium wynosi: 

1) za wyniki w nauce: 

- dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej – do 200 zł; 

- dla uczniów klas I-III gimnazjum – do 200 zł; 

2) za szczególne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych: 

- uzyskanie tytułu finalisty – do 400 zł; 

- uzyskanie tytułu laureata – do 500 zł. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły do Wójta Gminy Zbójno w terminie do 

10 czerwca danego roku szkolnego. 

5. Przyznanie stypendium potwierdzane jest dyplomem dla ucznia. 

§ 5. W przypadku spełnienia w tym samym roku szkolnym jednocześnie dwóch lub więcej kryteriów 

ubiegania się o stypendium, o których mowa w § 4 pkt 2, uczniowi może zostać przyznane tylko jedno 

stypendium. 

§ 6. O wysokości stypendium decyduje Wójt Gminy Zbójno, biorąc pod uwagę liczbę uczniów 

spełniających warunki do uzyskania stypendium oraz wielkość przeznaczonych na ten cel środków 

finansowych. 



§ 7. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo w terminie do 14 dni po zakończeniu danego roku 

szkolnego w kasie urzędu lub na rachunek bankowy rodzica lub opiekuna prawnego ucznia. 

§ 8. Wysokość środków na stypendia, o których mowa w §4, określana będzie corocznie w budżecie 

Gminy Zbójno. 

  



Uzasadnienie 

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego 

w dziedzinie która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym 

a projektowanym stanem prawnym: 

Regulamin do uchwały określa zasady udzielania stypendium uczniom szkół podstawowych 

i gimnazjum, wskazuje dyrektora jako osobę uprawnioną do złożenia wniosku oraz ustala kryteria 

przyznawania stypendiów. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

2. Charakterystykę przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym 

w szczególności skutków finansowych: 

Przyjęcie uchwały pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu gminy. 

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, 

jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

Nie ma obowiązku. 
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