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UCHWAŁA NR XLI.264.2021
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia l O grudnia 2021 r.

w sprawie regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w ramach Gminnego
Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.,
póz. 1372 zpóźn. zm.')) oraz art 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2021 r., póz. 1915) uchwala się, co następuje:

§ l. Ustala się Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, w sprawie udzielania stypendium
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń za wysokie osiągnięcia w nauce oraz przyznawania nagród rzeczowych uczniom
pobierającym naukę na terenie Gminy Golub-Dobrzyń bez względu na miejsce zamieszkania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX. 120.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w ramach Gminnego

Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2020 r.,
póz.2582).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Kuj awsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Artur Kaszyński

^ Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r., póz. 1834
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Załącznik Nr l do uchwały Nr XLI.264.2021
Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia l O gmdnia 2021 r.

Regulamin udzielania stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń za wysokie osiągnięcia w nauce oraz
przyznawania nagród rzeczowych

Rozdział l.
Postanowienia ogólne

§ l. l. Regulamin określa kryteria, tryb, zasady i wysokość udzielanego stypendium oraz wamnki
przyznawania nagród rzeczowych.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

l) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Golub-Dobrzyń;

2) stypendium - należy przez to rozumieć jednorazowe świadczenie w formie pieniężnej za wysokie wyniki
w nauce lub szczególne osiągnięcia w reprezentowaniu szkoły, finansowane wg § 2 niniejszego
regulaminu;

3) nagrodzie rzeczowej - należy przez to rozumieć jednorazową nagrodę za uzyskanie średniej noty
z egzaminu ósmoklasisty na poziomie co najmniej 85 %, finansowaną wg § 2 niniejszego regulaminu;
4) szkole - należy przez to rozumieć szkołę znajdującą się na terenie Gminy Golub-Dobrzyń, w której uczeń

pobiera naukę bez względu na miejsce zamieszkania;
5) uczniu - należy przez to rozumieć ucznia klas IV - VIII szkoły podstawowej oraz ucznia szkoły

ponadpodstawowej pobierającego naukę na terenie Gminy Golub-Dobrzyń bez względu na miejsce
zamieszkania;

6) stypendyście - należy przez to rozumieć ucznia pobierającego naukę na terenie Gminy Golub-Dobrzyń bez
względu na miejsce zamieszkania, któremu przyznano stypendium;

7) znaczącym sukcesie - należy rozumieć osiągnięcia ucznia w konkursie, olimpiadzie, współzawodnictwie
szczebla co najmniej wojewódzkiego, przyczyniające się do promocji Gminy Golub-Dobrzyń;

8) Komisji - należy przez to rozumieć zespół ustanowiony i działający w oparciu o przepisy niniejszego
regulaminu.
§ 2. Stypendia i nagrody rzeczowe przyznawane są środków określonych w budżecie gminy,

z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne Wójta.
§ 3. Stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń jest formą docenienia wysokich osiągnięć uczniów

pobierających naukę na terenie Gminy Golub-Dobrzyń bez względu na miejsce zamieszkania,
ze szczególnym uwzględnieniem tych osób, które wyróżniają się szczególnymi uzdolnieniami
w dziedzinie nauki.

§ 4. Stypendium udziela się jednorazowo za cały za semestr szkolny (liczony od dnia l września
do dnia 31 stycznia oraz od dnia l lutego do dnia 30 czerwca), w którym uczeń spełnił wamnki określone

w § 7 regulaminu.
Rozdział 2.

Kryteria przyznawania stypendiów Wójta Gminy GoIub-Dobrzyń

§ 5. l. Stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń za wysokie wyniki w nauce udziela się uczniom

klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, pobierającym naukę
na terenie Gminy Golub-Dobrzyń bez względu na miejsce zamieszkania, uczęszczającym do szkół,
w których nie występuje stypendium dyrektora szkoły.
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2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wysokie wyniki w nauce ma uczeń, który uzyskał bardzo dobrą
ocenę z zachowania oraz osiąga średnią ocen w przedziale 5,2 - 6.

3. Stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń za szczególne osiągnięcia w reprezentowaniu szkoły udziela
się uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, pobierającym naukę
na terenie Gminy Golub-Dobrzyń bez względu na miejsce zamieszkania, uczęszczającym do szkół, w których
nie występuje stypendium dyrektora szkoły za dane osiągnięcie.

4. Prawo do ubiegania się o stypendium za szczególne osiągnięcia w reprezentowaniu szkoły
ma uczeń, który, osiąga średnią ocen w przedziale 5,0-6 oraz uzyskał tytuł laureata olimpiady, turnieju lub

konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty lub ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania zgodne z wykazem olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub
przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym, turniejów lub olimpiad
tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, a także konkursów dla uczniów
szkół i placówek artystycznych zawartych w komunikacie, o którym mowa w art. 44zzzw ust. l ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz inne organy.

5. Nagrodę rzeczową, o której mowa w §4 może otrzymać uczeń, który uzyskał w swojej szkole średni
wynik z egzaminu ósmoklasisty na poziomie co najmniej 85%.

§ 6. Spehiianie przez ucznia wanmków, o których mowa w § 7 ust. 2, 4 i 5 winny być potwierdzone
stosownymi dokumentami przedłożonymi w oryginałach lub kopiami tych dokumentów, potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub upoważnioną osobę.

Rozdział 3.
Tryb wnioskowania o stypendium

§ 7. l. Prawo zgłaszania wniosku o stypendium przysługuje pełnoletnim uczniom, rodzicom lub opiekunom
prawnym, a także dyrektorom szkół.Wzór wmosku o udzielenie stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

2. Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w § 6 składa się u kierownika Gminnego Zespohi
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w terminie:

l) do dnia 20 lutego za I semestr szkolny;
2) do dnia 30 czerwca za II semestr szkolny;
3) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość złożenia wniosku po terminie.

3. Wójt Gminy rozpatruje wnioski o stypendium i nagrody rzeczowe do ostatniego dnia lutego za I semestr
oraz do 31 lipca za II semestr szkolny.

4. W przypadku braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, wnioskodawca zobowiązany
jest do ich usunięcia w tenninie 7 dni od dnia powiadomienia.

5. Wniosek pozostawi się bez rozpatrzenia w przypadku:
l) złożenia po terminie wskazanym w ust. 2;
2) wycofania przez wnioskodawcę;
3) nieusunięcia w terminie określonym w ust. 4 stwierdzonych w nim braków formalnych.

6. Wójt informuje wnioskodawcę na piśmie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
Rozdział 4.

Zasady przyznawania stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
§ 8. l. W celu rekomendowania kandydatów do stypendium oraz nagród rzeczowych, Wójt Gminy Golub-

Dobrzyń powohye Komisję w składzie co najmniej 3-osobowym, w tym:
l) Kierownik Gminnego Zespohi Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli;
2) Sekretarz Gminy;
3) Przedstawiciel Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy

Golub-Dobrzyń.
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2. Posiedzenia Komisji będą odbywać się co najmniej 2 razy w roku.

3. Komisja, opiniując wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, kierować się będzie kryteriami,
o których mowa w § 7 niniejszego regulaminu.

§ 9. l. Wysokość stypendium za wysokie wyniki w nauce wynosi 250,00 zł.

2. Wysokość stypendium za szczególne osiągnięcia w reprezentowaniu szkoły wynosi 250,00 zł.

3. Wartość nagrody rzeczowej, o której mowa w § 7 ust. 5 wynosi maksymalnie 500,00 zł.

4. Przewodniczący Komisji niezwłocznie po zakończeniu obrad przedstawia Wójtowi listę
rekomendowanych kandydatów do stypendiów.

5. O udzieleniu stypendiów decyduje Wójt Gminy Golub-Dobrzyń, a jego decyzja jest ostateczna.

6. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń może dodatkowo udzielić stypendium uczniom, niespełniającym kryteriów,
jednakże osiągającym znaczące sukcesy.

7. Wysokość stypendium, o którym mowa w ust. 6 ustalana jest indywidualnie i nie przekracza kwoty
o której mowa w § 9 ust. 2.

§10. Zastrzega się możliwość ograniczenia lub zwiększenia wysokości udzielanych stypendiów, zależnie
od wielkości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Golub-Dobrzyń.

§11. Wójt Gminy Golub-Dobrzyń zawiadamia pisemnie wnioskodawcę o udzieleniu stypendium lub
nagrody rzeczowej. Informacja taka zawierać będzie również:

l) termin wypłaty stypendium w formie pieniężnej;

2) termin wręczenia przez Wójta Gminy Golub-Dobrzyń nagród rzeczowych oraz okazjonalnych listów
gratulacyjnych dla uczniów i rodziców/opiekunów prawnych.


