
PROJEKT 

 
UCHWAŁA NR XXIX/175/2021 

RADY GMINY BĄDKOWO 

z dnia 8 lipca 2021 roku 

 
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży  

 

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

gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.
1
), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327
2
), art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010r. o sporcie (Dz. U. 2020r. poz. 1133) oraz art. 7b ust. 3 ustawy z dnia 25 października 

1991.  

o organizowaniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020r. poz. 194) Rada Gminy Bądkowo, 

uchwala co następuje:  

§ 1. W ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

w Gminie Bądkowo ustanawia się stypendia o nazwie: 

1/ Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za osiągnięcia naukowe; 

2/ Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za osiągnięcia sportowe;  

3/ Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za osiągnięcia artystyczne. 

 

§ 2. Do ubiegania się o stypendium mają prawo dzieci i młodzież klas V-VIII szkół 

podstawowych (dla uczniów klas V bierze się wyniki klasyfikacji końcowej z klasy IV). 

§ 3. 1. Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za osiągnięcia naukowe może być przyznane 

dzieciom i młodzieży spełniającym jedno spośród wymienionych niżej kryteriów: 

1/ w wyniku klasyfikacji semestralnej i klasyfikacji rocznej uzyskali najwyższą średnią, nie 

niższą niż 5,40; 

2/ uzyskali tytuł laureata konkursu wiedzy na szczeblu co najmniej wojewódzkim w 

konkursie organizowanym, rekomendowanym lub objętym patronatem Kuratora Oświaty lub 

ministra Edukacji Narodowej. 

2. Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za osiągnięcia sportowe może być przyznane 

dzieciom i młodzieży spełniającym jedno spośród wymienionych niżej kryteriów: 

                                                             
1 Dz. U. z 2021r. poz. 1038 
2 Dz. U. z 2021r. poz. 4 



1/ uzyskali jedno z trzech pierwszych miejsc w indywidualnych zawodach sportowych na 

szczeblu co najmniej wojewódzkim; 

2/ uzyskali jedno z trzech pierwszych miejsc w drużynowych zawodach sportowych na 

szczeblu co najmniej wojewódzkim i należą do podstawowego składu drużyny. 

3. Stypendium Wójta Gminy Bądkowo za osiągnięcia artystyczne może być przyznane 

dzieciom i młodzieży spełniającym jedno spośród wymienionych niżej kryteriów: 

1/ uzyskali tytuł laureata konkursu, przeglądu lub festiwalu na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim;  

2/ są członkami zespołu, który uzyskał tytuł laureata konkursu, przeglądu lub festiwalu na 

szczeblu co najmniej wojewódzkim. 

§ 4. Stypendium przyznaje się:  

1/ Na okres jednego semestru szkolnego w oparciu o wyniki nauki w poprzednim semestrze  

w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1; 

2/ Jednorazowo laureatom konkursów i olimpiad w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt. 2; 

3/ Jednorazowo za osiągnięcia sportowe w zakresie określonym w § 3 ust. 2; 

4/ Jednorazowo za osiągnięcia artystyczne w zakresie określonym w § 3 ust.3. 

§ 5. Stypendium Wójta Gminy Bądkowo przyznawane jest w wysokości: 

1/ za osiągnięcia naukowe dla dzieci i młodzieży, którzy w wyniku klasyfikacji semestralnej 

uzyskali najwyższą średnią, nie niższą niż 5,40 -200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) 

wypłacane przez 5 miesięcy od nowego semestru; 

2/ za osiągnięcia naukowe dla dzieci i młodzieży, którzy uzyskali tytuł laureata konkursu 

wiedzy na szczeblu co najmniej wojewódzkim w konkursie organizowanym, 

rekomendowanym lub objętym patronem Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji- 500,00 zł 

(słownie: pięćset złotych 00/100)- wypłacane jednorazowo; 

3/ za osiągnięcia sportowe dla dzieci i młodzieży, którzy uzyskali jedno z trzech pierwszych 

miejsc w indywidualnych zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim: 

- za I miejsce- 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) wypłacane jednorazowo 

- za II miejsce- 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) wypłacane jednorazowo 

- za III miejsce- 100,00 zł (sto złotych 00/100) wypłacane jednorazowo. 

4/ za osiągnięcia sportowe dla dzieci i młodzieży, którzy uzyskali jedno z trzech pierwszych 

miejsc w drużynowych zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim i należą 

do podstawowego składu drużyny:  

- za I miejsce- 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) wypłacane jednorazowo 

- za II miejsce- 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) wypłacane jednorazowo 



- za III miejsce- 100,00 zł (sto złotych 00/100) wypłacane jednorazowo 

5/ za osiągnięcia artystyczne dla dzieci i młodzieży, którzy uzyskali jedno z trzech 

pierwszych miejsc w indywidualnych przeglądach lub festiwalach na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim: 

- za I miejsce- 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) wypłacane jednorazowo 

- za II miejsce- 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100) wypłacane jednorazowo 

- za III miejsce- 100,00 zł (sto złotych 00/100) wypłacane jednorazowo 

6/ są członkami zespołu, który zajął jedno z trzech pierwszych miejsc, przeglądu lub festiwalu 

na szczeblu co najmniej wojewódzkim: 

- za I miejsce- 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) wypłacane jednorazowo 

- za II miejsce- 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100) wypłacane jednorazowo 

- za III miejsce- 100,00 zł (sto złotych 00/100) wypłacane jednorazowo 

§ 6. W przypadku, gdy dzieci i młodzież, którzy otrzymali stypendium, a którym w wyniku 

dyskwalifikacji odebrany zostanie tytuł finalisty lub laureata, wyróżnienie lub zdobyte 

miejsce przyznane stypendium podlega zwrotowi. 

§ 7. W przypadku, gdy wysokość środków nie zabezpiecza w pełni potrzeb stypendialnych  

i nagród, świadczenia przyznawane są w pierwszej kolejności dzieciom i młodzieży, którzy 

uzyskali najwyższe osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne. 

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 3 ust.1 pkt 1 należy złożyć  

w sekretariacie Urzędu Gminy w Bądkowie w terminie do 10 dnia po zakończeniu semestru. 

2. Wnioski o przyznanie stypendium, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, § 3 ust. 2 i 3 należy 

złożyć w terminie 7 dni od dnia uzyskania dokumentu poświadczającego osiągnięcia. 

§ 9. Dzieciom i młodzieży w roku szkolnym może być przyznane tylko jedno stypendium                     

o najwyższej randze. 

§ 10. 1. Stypendia przyznawane są w formie pieniężnej na wniosek złożony przez dyrektora 

szkoły lub rodzica (prawnego opiekuna). 

2. Wniosek powinien zawierać: 

- imię i nazwisko ucznia oraz nazwę szkoły i rok nauki, 

- datę i miejsce urodzenia ucznia, imiona i nazwiska rodziców, 

- adres i miejsce zamieszkania ucznia,  

- oznaczenie nazwy stypendium, 

- uzasadnienie wniosku wraz z podaniem spełnienia wymaganych niniejszą uchwałą 

kryteriów, 



- poświadczone kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia dzieci i młodzieży.  

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Stypendium o którym mowa w § 5 ust. 1 - wypłacane jest raz w miesiącu                                  

w terminie do 15 dnia każdego miesiąca rodzicom (prawnym opiekunom) 

wyróżnionego ucznia na rachunek bankowy. 

4. Stypendium, o którym mowa w § 5 ust. 2-6 wypłacane jest jednorazowo, w 

terminie 14 dni od złożenia wniosku, rodzicom (prawnym opiekunom) 

wyróżnionego ucznia na rachunek bankowy. 

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXIV/147/2017 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 grudnia 2017r. 

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo. 

§ 13. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXIX/175/2021 

Rady Gminy Bądkowo 

z dnia  8 lipca 2021 roku 

        Bądkowo, …………………… 

 

WÓJT GMINY BĄDKOWO 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

DLA UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY 

W RAMACH 

Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży  

w Gminie Bądkowo 

Wniosek należy wypełnić komputerowo bądź drukowanymi literami 

Część A  

I Dane osobowe ucznia, któremu ma być przyznane stypendium 

1. Imię i nazwisko  

2. Data i miejsce urodzenia  

3. Imię ojca  

4. Imię matki  

 

5. Adres zamieszkania 

Ulica, nr  

Miejscowość  

Kod pocztowy, 

poczta 

 



Gmina  

 

6. Adres do korespondencji1 

Ulica, nr  

Miejscowość  

Kod pocztowy, 

poczta 

 

Gmina  

7. Telefon kontaktowy  

Oświadczam, że : 

- podane przeze mnie powyżej dane osobowe są zgodne ze stanem faktycznym 

 

 

…………………….....                                                         ……..…………………… 

(miejscowość, data)                                                                                         (podpis osoby składającej wniosek) 

 

1 
Wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania 

Część B  

I Dane dotyczące szkoły, do której uczęszcza uczeń, któremu ma być przyznane 

stypendium 

1. Pełna nazwa szkoły   

2. Rodzaj szkoły (zaznaczyć)  Szkoła Podstawowa       

 Klasy gimnazjalne 

3. Klasa  

 

4. Adres szkoły 

Ulica, nr  

Miejscowość  

Kod pocztowy, 

poczta 

 

5. Numer telefonu kontaktowego / fax  



6. Adres e-mail  

7. Imię i nazwisko dyrektora szkoły  

II Informacje o kandydacie na opiekuna dydaktycznego stypendysty (wyznaczony 

przez Dyrektora do sprawowania opieki dydaktycznej nad uczniem nauczyciel, 

wychowawca lub pedagog szkolny zatrudniony w szkole) 

1. Imię i nazwisko  

2. Numer telefonu kontaktowego   

3. Adres e-mail  

II. Dane osobowe jednego z rodziców/opiekuna prawnego 

1. Imię i nazwisko  

2. Data urodzenia  

3. Adres zamieszkania Ulica, nr  

Miejscowość  

Kod pocztowy, 

poczta 

 

Gmina  

4. Adres do korespondencji2 Ulica, nr  

Miejscowość  

Kod pocztowy, 

poczta  

 

Gmina   

5. Telefon kontaktowy  

6. Adres e-mail  

Oświadczam, że: 

- podane przeze mnie powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym 

 

 



…………………….....                                                      ..……………………….. 

         (miejscowość, data)                                                                   (podpis osoby składającej wniosek) 

 

2 
Wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania 

 

 

Część C  

I. Informacje o rodzaju stypendium 

1. Nazwa stypendium:(zakreślić właściwą) 

 

 Stypendium Wójta Gminy za osiągnięcia naukowe 
 

 Stypendium Wójta Gminy za osiągnięcia sportowe 
 

 Stypendium Wójta Gminy za osiągnięcia artystyczne 

 

 

Informacje zawierające profil ucznia, w tym kierunek jego rozwoju 

edukacyjnego, sportowego bądź artystycznego oraz dotychczasowe działania 

 

 

1. Uzdolnienia i zainteresowania ucznia: 

(Proszę szczegółowo opisać szczególne umiejętności i predyspozycje ucznia w wybranym kierunku) 

 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

…………………………………… 

 

2. Dotychczasowe podjęte działania w wybranym przez ucznia kierunku 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Cele, na jakie zostaną przeznaczone środki otrzymane w ramach 

stypendium 

(Proszę opisać w jaki sposób otrzymane środki przyczynią się do rozwoju ucznia w wybranym przez 

niego kierunku) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 

 

Załączniki:  

- zaświadczenie uzyskane ze szkoły o wysokości średniej ocen ucznia w wyniku 

klasyfikacji semestralnej (w przypadku ubiegania się o stypendium za 

osiągnięcia naukowe); 

- poświadczone kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia  

(w przypadku ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe lub/i 

artystyczne). 

 

 

Decyzja organu przyznającego stypendium: 

 

Część D (Wypełnia organ przyznający stypendium) 

 TAK NIE 

Stwierdza się poprawność wypełniania wniosku   

Przyznaje się stypendium   

Rodzaj przyznanego stypendium  

Przyznana wysokość stypendium w zł  

 

 

…………………….………….................... 

(podpis osoby odpowiedzialnej za weryfikację danych) 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z art. 18 ust 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020r, poz. 713 ze zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie 

uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. 

W związku ze zmianą art. 90 t. ust. 4 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 

1327) koniecznym jest podjęcie uchwały, której treść dostosowano do aktualnego stanu 

prawnego. 

Ponadto w uchwale dokonuje się zmiany w § 3 ust. 1 pkt. 1, w którym warunkiem 

ubiegania się o stypendium Wójta Gminy Bądkowo za osiągnięcia naukowe jest uzyskanie w 

wyniku klasyfikacji semestralnej i klasyfikacji rocznej średniej, nie niższej niż 5,40. 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 


