
 

 

UCHWAŁA NR VIII/78/19 

RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO 

z dnia 28 października 2019 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego dla wybitnie uzdolnionych uczniów 

szkół podstawowych, zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy Kolonowskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.1. Ustala się zasady udzielania stypendium dla wybitnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych  

i uczęszczających do szkół podstawowych w Gminie Kolonowskie. 

2. Udzielone stypendium ma na celu promowanie uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki  

w dziedzinie nauki lub sportu, którzy wykazali się aktywną działalnością na rzecz promocji i rozwoju szkoły. 

3. Stypendium udzielane jest ze środków budżetu Gminy Kolonowskie. Ich wysokość określa się corocznie 

w uchwale budżetowej. 

§ 2. Stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1, przyznaje się uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych 

jednorazowo za wyniki i osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, którego stypendium dotyczy. 

§ 3.1 Stypendium przyznawane jest w trzech kategoriach: 

1) stypendium za wysokie wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 

a) uzyskał na świadectwie średnią ocen co najmniej 5,5 lub uzyskał co najmniej 85% maksymalnej ilości 

punktów z egzaminu ósmoklasisty, 

b) posiada wzorową ocenę zachowania; 

2) stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki może być przyznane uczniowi, który posiada  

co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności w roku 

szkolnym, którego stypendium dotyczy oraz spełnił co najmniej jeden z warunków: 

a) został laureatem bądź finalistą wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Opolskie 

Kuratorium Oświaty, 

b) uzyskał co najmniej 90% maksymalnej ilości punktów z jednego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty, 

c) uzyskał co najmniej 70% punktów możliwych do zdobycia na etapie gminnym wojewódzkich 

konkursów przedmiotowych organizowanych przez Opolskie Kuratorium Oświaty, 

d) został laureatem bądź finalistą konkursów i olimpiad organizowanych z zajęć edukacyjnych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły podstawowej na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, 

wojewódzkim lub diecezjalnym; 
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3) stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uprawia olimpijskie dyscypliny 

sportowe, otrzymał ocenę celującą lub bardzo dobrą z wychowania fizycznego, a z przedmiotów 

ogólnokształcących nie posiada ocen niższych niż dostateczne, posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę 

zachowania, nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności w roku szkolnym, którego stypendium dotyczy 

oraz spełnił następujący warunek: 

- zajął miejsce I do V w dyscyplinach indywidualnych na zawodach sportowych na szczeblu 

międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim. 

§ 4. Kryteria, o których mowa w § 3, winny być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami 

tych dokumentów, potwierdzonymi przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem. 

§ 5.1. Kandydatów do stypendium zgłaszają następujące podmioty: 

1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń (po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej); 

2) rodzic lub prawny opiekun dziecka – za pośrednictwem dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

2. Kandydaci do stypendium zgłaszani są w czerwcu każdego roku. Ostateczny termin składania wniosków 

przypada na 2 dzień przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 

3. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium według wzoru 

stanowiącego załącznik do uchwały. Do wniosku dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia; 

2) oświadczenie o numerze konta bankowego; 

3) wypełniony formularz PIT-2C – oświadczenie osoby otrzymującej stypendium. 

4. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie, określonym w ust. 2, nie będą rozpatrywane. 

§ 6.1. Wnioski o stypendium rozpatruje komisja stypendialna powołana przez Burmistrza, w której skład wchodzą: 

1) radny wskazany przez właściwą komisję Rady Miejskiej w Kolonowskiem do spraw oświaty jako przewodniczący; 

2) sekretarz gminy Kolonowskie; 

3) pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem zajmujący się oświatą; 

4) osoba wskazana przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolonowskie. 

2. Przewodniczący komisji przedstawia Burmistrzowi listę kandydatów rekomendowanych do stypendium. 

§ 7. Uczniowi może być przyznane jedno stypendium. 

§ 8.1. Stypendium ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej przyznawanej na zakończenie zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym. 

2. Wysokość stypendium ustala i przyznaje Burmistrz Kolonowskiego, biorąc pod uwagę wielkość środków 

przeznaczonych na stypendia w danym roku oraz osiągnięcia ucznia. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie 

przysługuje od niej odwołanie. 

3. Stypendia są wypłacane do dnia 15 lipca na rachunek bankowy wskazany przez rodzica ucznia. 

§ 9. Traci moc uchwała nr VI/57/19 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie 

zasad udzielania stypendium Burmistrza Kolonowskiego za szczególne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe 

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie Gminy Kolonowskie 

(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 2181). 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

 

Rafał Kupke 
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Załącznik  

do uchwały nr VIII/78/19 

Rady Miejskiej Kolonowskiego 

z dnia 28 października 2019 r. 

 

……………………………….. 

(pieczęć wnioskodawcy) 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium za osiągnięcia edukacyjne lub sportowe 

I. Dane ucznia: 

1. Imię i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………. 

3. Pesel ……………………………………………………………………………………………………. 

4. Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………………. 

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

6. Klasa ……………… Wychowawca/opiekun …………………………………………………………. 

II. Osiągnięcia ucznia: 

1. Szczególne osiągnięcia: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

2. Średnia ocen/ocena z wychowania fizycznego* …………………………………………………… 

3. Ocena zachowania ……………………………………………………………………………………... 

4. Uczeń otrzymał/nie otrzymał* pozytywną opinię rady pedagogicznej 

5. Uczeń posiada/nie posiada* nieusprawiedliwione nieobecności 

Wykaz załączonych dokumentów: 

1. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia: 

1) ……………………………………………………………. 

2) …………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………… 

2. Oświadczenie o numerze konta bankowego; 

3. Wypełniony formularz PIT-2C – oświadczenie osoby otrzymującej stypendium. 

 

 

………………………………      ……………………………… 

(miejscowość, data)       (podpis dyrektora szkoły) 

 

*niepotrzebne skreślić 
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