
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/118/2020 
RADY GMINY WOHYŃ 

z dnia 16 października 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych uczniów 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W celu wyróżnienia i promowania uczniów uzdolnionych i wyróżniających się osiągnięciami 
naukowymi, sportowymi lub artystycznymi ustanawia się jednorazowe pieniężne stypendia naukowe, sportowe 
i artystyczne, zwane dalej „stypendiami”. 

§ 2. 1. Stypendium może być przyznawane uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach 
szkół publicznych z terenu Gminy Wohyń. 

2. Stypendium może być przyznane uczniom klas IV - VIII szkół podstawowych. 

3. Stypendium przyznaje się jeden raz w roku szkolnym. 

4. Uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium ze środków budżetowych gminy w danym roku szkolnym. 

§ 3. 1. Prawo do ubiegania się o stypendium naukowe przysługuje uczniom, którzy w danym roku 
szkolnym: 

1) w klasach IV – VIII uzyskali średnią ocen co najmniej 5,25 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania; 

2) w klasach IV-VIII uzyskali tytuł finalisty lub laureata konkursu, olimpiady organizowanej zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125 z późn. 
zm.) oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

2. Prawo do ubiegania się o stypendium sportowe przysługuje uczniom, którzy w danym roku szkolnym 
w konkurencji indywidualnej byli finalistami lub w konkurencji zespołowej zajęli miejsca od pierwszego do 
trzeciego w zawodach sportowych, turniejach, mistrzostwach, organizowanych przez Szkolny Związek 
Sportowy lub Polskie Związki Sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim oraz uzyskali co najmniej 
dobrą ocenę zachowania. 

3. Prawo do ubiegania się o stypendium artystyczne przysługuje uczniom, którzy w danym roku szkolnym 
uzyskali miejsca od pierwszego do trzeciego w indywidualnych konkursach, przeglądach i festiwalach 
z dziedziny kultury i sztuki, które posiadają udokumentowaną uznaną i znaczącą rangę, na szczeblu co najmniej 
wojewódzkim oraz uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania. 

§ 4. 1. Podstawą przyznania stypendium jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Wohyń w terminie do 
10 lipca. 
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2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do Wójta Gminy Wohyń dyrektor szkoły, do której 
uczęszcza uczeń, w terminie określonym w ust. 1. 

3. Wniosek powinien zawierać: 

1) imię nazwisko ucznia, nazwę szkoły, rok szkolny, klasę do której uczęszcza uczeń; 

2) datę i miejsce urodzenia ucznia, imiona i nazwisko rodziców; 

3) adres zamieszkania ucznia; 

4) nazwę stypendium; 

5) uzasadnienie wniosku z podaniem spełnienia kryteriów wymaganych niniejszą uchwałą. 

4. Stypendium przyznaje  Wójt Gminy Wohyń. 

§ 5. 1. Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala corocznie Wójt Gminy Wohyń określając listę 
nagrodzonych, w zależności od wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy 
oraz liczby wniosków spełniających wymagane kryteria. 

2. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 1000 zł. 

3. Stypendium jest wypłacane rodzicowi, bądź opiekunowi prawnemu przelewem na wskazane przez nich 
rachunek bankowy. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wohyń. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Krzysztof Barszczewski 
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