
UCHWAŁA NR XLIV/337/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów 
uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy 

Wołów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w zw. z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) oraz uchwałą nr XLIV/336/2021 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 15 grudnia 
2021 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  
w Gminie Wołów, Rada Miejska w Wołowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się pomoc finansową o charakterze motywacyjnym w formie przyznawanego przez 
Burmistrza Gminy Wołów stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Wołów, bez względu na miejsce 
zamieszkania uczniów. 

§ 2. Zasady i tryb przyznawania stypendium, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały określa regulamin 
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wysokość środków przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, określa 
corocznie Rada Miejska w Wołowie w uchwale budżetowej. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wołów. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wołowie 

 
 

Jan Bronisław Tomków 
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Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XLIV/337/2021 

Rady Miejskiej w Wołowie 

z dnia 15 grudnia 2021  r. 

 

 

REGULAMIN  

określający zasady oraz tryb przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych 

uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających 

siedzibę na terenie Gminy Wołów 
 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

1. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla 

najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Wołów. 

2. Stypendium jest wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania 

wykraczają poza program szkolny. 

3. Stypendium przysługuje uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy Wołów bez względu na 

miejsce zamieszkania ucznia. 

4. Stypendium przyznawane jest: 

1) niezależnie od sytuacji materialnej ucznia; 

2) nie ma charakteru stypendium socjalnego. 

 

§ 2 

1. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych Gminy Wołów.  

2. Wysokość stypendium uzależniona jest od środków finansowych przeznaczonych na 

stypendia w uchwale budżetowej Gminy Wołów na dany rok oraz liczby uczniów 

spełniających warunki przyznania stypendium i  wynosi od 100 zł do 500 zł. 

3. Wysokość środków finansowych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest 

wiążąca dla komisji rozpatrującej wnioski kandydatów do stypendium. 

4. Każdy uczeń spełniający kryteria przyznania stypendium może otrzymać za okres 

jednego półrocza szkolnego, tj. 5 (pięć) miesięcy wyłącznie jedno stypendium, bez 

względu na liczbę osiągnięć i wniosków.  

5. Wystąpienie z wnioskiem o przyznanie stypendium nie jest jednoznaczne z jego 

przyznaniem.  
 

§ 3 

Jako formy realizacji programu ustanawia się, stypendia w postaci świadczeń 

pieniężnych, o następujących nazwach: 

1) stypendium za wyniki w nauce; 

2) stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe; 

3) stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne. 
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§ 4 

1. O uzyskanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, o których mowa w § 1 ust. 3 

niniejszego Regulaminu, którzy w poprzednim półroczu szkolnym (w klasie IV lub 

wyższej w szkole podstawowej i wszystkich klasach szkół ponadpodstawowych) 

uzyskali wybitne osiągnięcia. 
2. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu, przez wybitne osiągnięcia rozumie się 

spełnianie:  
1) w odniesieniu do stypendium za wyniki w nauce (kryteria spełniane łącznie): 

a) ucznia będącego laureatem lub uczestnikiem finału co najmniej II etapu, 

tj. o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim olimpiady 

przedmiotowej lub wojewódzkiego konkursu wiedzy;  

b) ucznia, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej lub rocznej uzyskał 

średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącą: 

- 5,60 dla klas IV - VI szkoły podstawowej; 

- 5,30 dla klas VII - VIII szkoły podstawowej;  

- 5,0 dla klas szkół ponadpodstawowych, 

c) uzyskał co najmniej ocenę dobrą z zachowania, 

2) w odniesieniu do stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe(kryteria 

spełniane łącznie): 

a) ucznia, będącego zdobywcą I, II, lub III miejsca na zawodach sportowych 

indywidualnie lub drużynowo na szczeblu o zasięgu wojewódzkim lub 

ponadwojewódzkim;  

b) ucznia, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę  z zachowania, 

3) w odniesieniu do stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne (kryteria 

spełniane łącznie): 

a) ucznia, będącego laureatem co najmniej wojewódzkiego konkursu 

artystycznego, 

b) ucznia, który uzyskał co najmniej dobrą ocenę z zachowania. 

3. Stypendium przyznawane jest na jedno półrocze w danym roku szkolnym, a jego 

wypłata następuje co miesiąc, do dnia 30 danego miesiąca, w okresie od: 

1) miesiąca września do miesiące stycznia - stypendium za drugie półrocze 

poprzedniego roku szkolnego; 

2) miesiąca lutego do miesiąca czerwca - stypendium za pierwsze półrocze bieżącego 

roku szkolnego, 

 - z wyjątkiem uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla 

których stypendium za drugie półrocze zostanie przyznane i  wypłacone w formie 

jednorazowego świadczenia pieniężnego w terminie do 31 sierpnia. 

 

Rozdział 2 

Zasady ubiegania się o stypendium oraz warunki jego przyznania 

 

§ 5 

1. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać: 

1) dyrektorzy szkół; 

2) dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych; 

3) prezesi klubów sportowych oraz organizacji pozarządowych; 

4) rodzice lub opiekunowie prawni uczniów. 

2. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik 

nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

3. Do wniosku o stypendium dołącza się: 
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1) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia określone w § 4 

niniejszego Regulaminu; 

2) kserokopię świadectwa szkolnego lub zaświadczenia dyrektora szkoły o średniej 

ocen – w przypadku wniosku stypendium za wyniki w nauce.  

4. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami składa się w 

formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Wołowie w Biurze Obsługi Klienta, nie 

później niż do: 
1) dnia10 września - stypendium za drugie półrocze poprzedniego roku szkolnego; 

2) dnia 10 lutego - stypendium za pierwsze półrocze bieżącego roku szkolnego; 

3) dnia 10 lipca – stypendium za drugie półrocze bieżącego roku szkolnego w 

przypadku uczniów klas ósmych i uczniów ostatnich klas szkół 

ponadpodstawowych. 
5. Wnioski złożone z uchybieniem terminu określonego w § 5 ust. 4 pozostawia się bez 

rozpoznania. 
 

§ 6 
1. Stypendia przyznaje Burmistrz Gminy Wołów, po zapoznaniu się z protokołem z 

posiedzenia Komisji Stypendialnej, powołanej w drodze zarządzenia. 

2. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje Przewodniczący Komisji Stypendialnej. 

3. Posiedzenie Komisji powinno odbywać się nie później niż w ciągu 7 dni od upływu 

terminu składania wniosków o stypendium. 

4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji Stypendialnej uprawniony jest 

do zwołania posiedzenia w innym terminie. 

5. Komisja Stypendialna podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym większością głosów 

regulaminowego składu Komisji. 

6. Komisja Stypendialna może pracować i podejmować decyzje, jeżeli na posiedzeniu 

obecnych jest co najmniej 3/5 regulaminowego składu Komisji. 

7. Komisja Stypendialna rozpatruje wyłącznie kompletne wnioski. 

8. Wnioski niekompletne nie podlegają uzupełnieniu po terminie obowiązującym jako 

terminie złożenia. 

9. Z prac Komisji Stypendialnej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy jej 

członkowie uczestniczący w pracach Komisji Stypendialnej. Po zakończeniu prac 

Przewodniczący Komisji Stypendialnej przedstawia Burmistrzowi Gminy Wołów 

protokół z posiedzenia wraz z wnioskami o przyznanie stypendium. 

10. O wynikach postępowania w sprawie przyznania stypendiów zawiadamia się 

niezwłocznie wszystkich wnioskodawców. 

11. Od decyzji o przyznaniu stypendium bądź nieprzyznaniu nie służy odwołanie. 
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Wzór 

 
 

WNIOSEK 
o przyznanie stypendium za wyniki w nauce/ szczególne osiągnięcia artystyczne/ 

szczególne osiągnięcia sportowe
1 

 

Dane wnioskodawcy: …………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko/nazwa instytucji: ............................................................................................... 

Dane osoby ubiegającej się o stypendium: 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................... 

Nazwa szkoły..............................................................................................................………….. 

Numer telefonu ………………………………………………………………………………… 

Klasa (dot. roku szkolnego za okres którego wnioskowane jest stypendium).............................. 

Uzasadnienie wniosku (należy wymienić zdobyte osiągnięcia ucznia): 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Wykaz załączników potwierdzających zdobyte osiągnięcia: 

1. …………………………………………………………………………………………..; 

2. ……………………………………………………………………………………….….; 

3. ………………………………………………………………………………………..…; 

4. …………………………………………………………………………………………..; 

5. …………………………………………………………………………………….…….; 

Średnia ocen ucznia ……………………………… (wypełnić w przypadku 

stypendium za wyniki w nauce) 

 

Numer rachunku bankowego rodzica/opiekuna prawnego, na które należy przekazać 

stypendium: .................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko właściciela rachunku oraz nazwa banku) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zawartych we wniosku 

o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Wołów dla uczniów szczególnie uzdolnionych w 

celach związanych z rozpatrywaniem wniosku. 

 

............................ ................................................................................... 

data  i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

1  niepotrzebne skreślić;  
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLIV/337/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOWIE 

z dnia 15 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium dla szczególnie uzdolnionych uczniów 
uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Gminy 

Wołów 

 

Artykuł 90t  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1915) 
stanowi: 
1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy: 
1)wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; 
2)wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. 
(…) 
4. W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na 
terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej 
pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając 
w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy 
osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze. 

Podjęcie niniejszej uchwały  przyczyni się do tego, aby szkoły były miejscem, w którym stwarza 
się atmosferę sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi uczniów i gdzie istnieją optymalne warunki 
do wykorzystania ich potencjału. Formy pomocy i związane z nimi świadczenia są indywidualnym 
wyróżnieniem dla ucznia, który może poszczycić się ponadprzeciętnymi osiągnięciami edukacyjnymi, 
artystycznymi lub sportowymi  i którego zdolności oraz  zainteresowania wykraczają poza program szkolny. 

Realizacja uchwały sprzyjać będzie rozwijaniu talentów i zainteresowań, pobudzaniu kreatywnego 
myślenia przy jednoczesnym zgłębianiu wiedzy oraz mobilizacji do dalszej pracy nad indywidualnym 
rozwojem. 

Biorąc  powyższe  pod  uwagę  i  jednocześnie  wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  społeczny, 
podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne. 
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