
UCHWAŁA NR XLVIII/365/2023 
 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2023 r.  
poz. 40 ) oraz art. 90t ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.    o systemie oświaty   ( Dz.U z 2022 r, poz. 2230)     
Rada Gminy Żelazków ,  uchwala co następuje : 

§ 1.  

W celu realizacji Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych 
działających na terenie Gminy Żelazków oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, przyjętego uchwałą Rady 
Gminy Żelazków nr XLVIII/364/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., zwanego dalej Gminnym Programem, 
uchwala się warunki i zasady przyznawania  stypendiów  za wyniki  w nauce, osiągnięcia sportowe 
i artystyczne. 

§ 2.  

W ramach Gminnego Programu może zostać przyznane stypendium naukowe uczniom, spełniającym co 
najmniej jeden z warunków: 

1) osiągają średnią ocen minimum 5,3 w przypadku szkół podstawowych i 4,8 w przypadku szkół 
ponadpodstawowych 

2) są laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych na szczeblu co najmniej powiatowym; 

3) legitymują się bardzo dobrymi osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi na szczeblu co najmniej 
powiatowym. 

§ 3.  

1. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów po uprzednim potwierdzeniu średniej ocen przez 
dyrektora szkoły, mogą zgłaszać: 

a) dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, do których uczęszcza uczeń; 

b) rodzice lub opiekunowie prawni dziecka lub pełnoletni uczniowie; 

c) organizacje pozarządowe. 

2. Wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały  powinien zawierać: 

a) oświadczenie o udostępnieniu numeru rachunku bankowego, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały, 

b) zaświadczenie o wysokości osiągniętej przez ucznia średniej ocen w bieżącym semestrze roku szkolnego 
wystawione przez szkołę albo kserokopię świadectwa promocji do następnej klasy/ ukończenia szkoły 
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego wniosek . 

c) dokumenty potwierdzające osiągnięcia sportowe lub artystyczne. 

3. Wnioski składać można w terminie do 15 marca i 15 lipca danego roku 

4. Wnioski złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. 

§ 4.  

1. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Żelazków na podstawie przyznanych przez Radę Gminy Żelazków 
środków w budżecie Gminy, 



2. Stypendium przyznaje się jednorazowo po zakończeniu  semestru . 

3. Stypendium wypłacane jest na wskazany rachunek bankowy ucznia pełnoletniego lub rodzica /prawnego 
opiekuna ucznia niepełnoletniego. 

§ 5.  

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendium Wójta Gminy Żelazków określa na 
dany rok uchwała budżetowa. 

2. Wysokość środków finansowych, o której mowa w ust. 1 winna zabezpieczyć potrzeby na wypłatę 
stypendiów Wójta Gminy Żelazków, dla jednorazowego stypendium  dla ucznia  szkoły podstawowej 
w wysokości maksymalnie 200,00 zł., a dla ucznia szkoły ponadpodstawowej w wysokości maksymalnie  
400,00 zł 

3. Wnioski złożone we wskazanym terminie oraz spełniające wymogi formalne są oceniane przez komisję 
powołaną przez Wójta Gminy Żelazków, która dokonuje oceny wniosków oraz tworzy listę  pozytywnie 
zaopiniowanych wniosków, którą przedkłada Wójtowi Gminy Żelazków. 

§ 6.  

Wykonanie uchwały  Powierza się Wójtowi Gminy Żelazków 

§ 7.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



 

 

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

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

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

Dane wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres, tel.) 

 

 

 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW  

DLA NAJLEPSZYCH UCZNIÓW 
 

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

2. Klasa/ semestr ...................................................................................................... 

3. Data urodzenia i PESEL ...................................................................................... 

4. Adres zamieszkania ucznia .................................................................................. 

5. Urząd Skarbowy w ............................................................................................... 

6. Telefon kontaktowy ............................................................................................. 

 

 

Uzasadnienie wniosku: 

 

1. Dziedzina osiągnięć ucznia  (naukowa/ artystyczna/ sportowa)* 

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

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

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

2. Średnia ocen: .................................................................................................... 

3. Informacja na temat udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach, sukcesy, wyróżnienia, 

uzyskane efekty: 

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

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

4. Załączniki: 

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

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

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 
 

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/365/2023

Rady Gminy Żelazków 

z dnia 25 stycznia 2023 r.



 

 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 

 

    ……………………… 

Miejscowość, data 

 

 

Udostępniam numer mojego rachunku bankowego oraz danych osobowych celem dokonania 

wpłaty jednorazowego stypendium Wójta Gminy Żelazków  

 

Imię i nazwisko posiadacza rachunku : ................................................................................. 

klasa  ...................................................................................................................................... 

Nazwa szkoły  ........................................................................................................................ 

 

DANE POSIADACZA RACHUNKU BANKOWEGO 

(RODZICA, OPIEKUNA PRAWNEGO LUB UCZNIA*) 

 

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

 

Numer rachunku bankowego: .......................................................................................... 

 

Adres Zamieszkania: ........................................................................................................ 

 

Nazwa banku: ................................................................................................................... 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o 

prawach przysługujących  w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                             Data i podpis osoby składającej oświadczenie 
 

*) niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/365/2023

Rady Gminy Żelazków 

z dnia 25 stycznia 2023 r.
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