
UCHWAŁA NR XXXIX/360/2014
RADY GMINY NIEMCE

z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14 a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póź. zm.) Rada Gminy Niemce uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach Lokalnego 
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niemce, które określa 
Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niemce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Niemce

Henryk Ziębowicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/360/2014 

Rady Gminy Niemce 

z dnia 14 marca 2014 r. 

Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Niemce 

I. Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. W celu realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy Niemce przyznaje się stypendia Wójta Gminy Niemce dla uzdolnionych dzieci 
i młodzieży z terenu Gminy Niemce zwane dalej stypendium. 

2. Wyróżnia się następujące rodzaje stypendium: 

1) Stypendium Wójta Gminy Niemce w dziedzinie nauki, o nazwie: 

Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce,
2) Stypendium Wójta Gminy Niemce w dziedzinie twórczości artystycznej, o nazwie: 

Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej,

3) Stypendium Wójta Gminy Niemce w dziedzinie sportu, o nazwie: 

Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie osiągnięcia w sporcie.
3. Stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 2 przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej 

kandydata i nie ma charakteru stypendium socjalnego. 

4. Stypendium stanowi formę materialnej pomocy i jest wyróżnieniem indywidualnym o charakterze 
motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Niemce oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy są mieszkańcami 
Gminy Niemce. 

5. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium. 

6. Uczeń może mieć przyznane równocześnie stypendium w dziedzinie nauki oraz stypendium 
w dziedzinie twórczości artystycznej i w dziedzinie sportu niezależnie od otrzymanych już wcześniej 
nagród i wyróżnień. 

7. Przyznanie stypendium następuje w oparciu o kryteria określone w niniejszej uchwale, wysokość 
środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Niemce na stypendia na dany rok budżetowy oraz 
wyniki/osiągnięcia uzyskane przez kandydata do stypendium: 

1) w okresie jednego roku szkolnego, za który przyznawane jest stypendium – w przypadku stypendium 
w dziedzinie twórczości artystycznej i w sporcie lub 

2) w okresie całego etapu edukacyjnego – w przypadku stypendium za wysokie wyniki w dziedzinie 
nauki.

8. W przypadku gdy liczba uczniów kwalifikujących do otrzymania stypendium Wójta Gminy 
Niemce przekroczy zaplanowaną w budżecie gminy na dany rok kwotę na ten cel, stypendia przyznane 
zostaną tym uczniom, których osiągnięcia zgodnie z założeniami niniejszego regulaminu ocenione będą 
najwyżej. 

9. Obsługę organizacyjną programu stypendialnego, o którym mowa w niniejszym regulaminie, 
prowadzi Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach. 
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II. Zasady i tryb przyznawania stypendium.
§ 2. 1. Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce może być przyznane 

uczniom mającym stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Niemce, osiągającym bardzo dobre 
wyniki w nauce i spełniającym następujące kryteria: 

1) w przypadku uczniów najwyższych programowo klas szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Niemce z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 4, którzy: 

a) w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskali wzorową ocenę z zachowania i średnią ocen 
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0 oraz co najmniej 80% punktów ze 
sprawdzianu w kl. VI lub 

b) spełniają kryteria określone w § 2. ust.1 pkt.1 lit. a oraz osiągnęli co najmniej jedno dodatkowe 
osiągnięcie w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej: uzyskali tytuł laureata/zajęli miejsca I-III 
w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych organizowanych pod 
patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty na szczeblu co najmniej powiatowym lub zajęli jedno 
z I-III miejsc (tytuł laureata) w innych konkursach, przeglądach, festiwalach na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim lub wygrali eliminacje (rejonowe lub wojewódzkie lub regionalne) i wzięli 
udział w konkursie na etapie ogólnopolskim lub są co najmniej finalistami III etapu konkursów 
organizowanych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 
turniejów i olimpiad lub 

c) są laureatami III etapu konkursów (szkoła podstawowa) organizowanych na zasadach określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad oraz w wyniku 
klasyfikacji końcowo-rocznej uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią 
ocen min. 4,0. 

2) w przypadku uczniów najwyższych programowo klas gimnazjum, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Niemce z zastrzeżeniem § 2 ust. 1 pkt 4, którzy: 

a) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią 
ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,0 oraz uzyskali co najmniej 80% 
punktów z egzaminu gimnazjalnego lub 

b) spełniają kryteria określone w § 2. ust.1 pkt.2 lit. a oraz osiągnęli co najmniej jedno dodatkowe 
osiągnięcie w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej: uzyskali tytuł laureata/zajęli miejsca I-III 
w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych organizowanych pod 
patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty na szczeblu co najmniej powiatowym lub zajęli miejsce 
I-III/tytuł laureata w innych konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim lub wygrali eliminacje i wzięli udział w konkursie na etapie 
ogólnopolskim lub są co najmniej finalistami III etapu konkursów organizowanych na zasadach 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad lub 

c) są laureatami III etapu konkursów (gimnazjum) organizowanych na zasadach określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad oraz w wyniku 
klasyfikacji końcowo-rocznej uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią 
ocen min. 4,0. 

3) w przypadku uczniów najwyższych programowo klas szkół ponadgimnazjalnych kończących się 
egzaminem dojrzałości (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), którzy: 

a) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią 
ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75 oraz uzyskali co najmniej 75% 
punktów z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub 
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b) spełniają kryteria określone w § 2. ust.1 pkt. 3 lit. a oraz osiągnęli co najmniej jedno dodatkowe 
osiągnięcie w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej: uzyskali tytuł laureata/zajęli miejsca I-III 
w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych organizowanych pod 
patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty na szczeblu co najmniej wojewódzkim lub uzyskali tytuł 
laureata/zajęli miejsca I-III w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych na 
szczeblu regionalnym lub są co najmniej finalistami III etapu olimpiad i turniejów organizowanych 
na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 
i olimpiad lub 

c) są laureatami III olimpiad i turniejów (szkoły ponadgimnazjalne) organizowanych na zasadach 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad, którzy 
w wyniku klasyfikacji końcowo-rocznej uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania 
oraz średnią ocen min. 4,0.

4) w przypadku uczniów niepełnosprawnych stypendium przysługuje uczniom najwyższych 
programowo klas pobierającym naukę we wszystkich typach szkół: w szkołach ogólnodostępnych, 
w szkołach lub oddziałach integracyjnych, w szkołach lub oddziałach specjalnych zgodnie 
z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi i predyspozycjami oraz dodatkowo 
spełniającym kryteria właściwe dla danego etapu edukacyjnego.

2. Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej może być przyznane uczniom mającym stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy 
Niemce, osiągającym sukcesy w dziedzinie twórczości artystycznej i spełniającym następujące kryteria: 

1) w przypadku uczniów klas I - VI szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina 
Niemce z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 pkt 4, którzy: 

a) w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę 
z zachowania i pozytywną opinię wychowawcy klasy w przypadku uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej lub w przypadku uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej: otrzymali co najmniej 
bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 
4,0 oraz 

b) w okresie jednego roku szkolnego, za który przyznawane jest stypendium uzyskali co najmniej dwa 
osiągnięcia w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej w różnych konkursach - zdobyli co 
najmniej: tytuł laureata/miejsce I-III w konkursach, przeglądach, festiwalach organizowanych pod 
patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty na etapie powiatowym lub uzyskali tytuł laureata/ 
miejsce I-III w innych konkursach, przeglądach, festiwalach na szczeblu wojewódzkim lub wygrali 
eliminacje i wzięli udział w konkursie na etapie co najmniej ogólnopolskim.

2) w przypadku uczniów klas I-III gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Niemce 
z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 pkt 4, którzy: 

a) w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę 
z zachowania i średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 3,5 oraz 

b) w okresie jednego roku szkolnego za który przyznawane jest stypendium uzyskali co najmniej dwa 
osiągnięcia w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej, w różnych konkursach - zdobyli co 
najmniej: tytuł laureata/miejsce I-III w konkursach, przeglądach, festiwalach organizowanych pod 
patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty na etapie powiatowym lub uzyskali tytuł 
laureata/miejsce I-III w innych konkursach, przeglądach, festiwalach na szczeblu wojewódzkim lub 
wygrali eliminacje i wzięli udział w konkursie na etapie co najmniej ogólnopolskim. 

3) w przypadku uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla 
dorosłych), z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 pkt 4, którzy: 
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a) w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego uzyskali co najmniej dobrą ocenę 
z zachowania i średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 3,5 oraz 

b) w okresie jednego roku szkolnego, za który przyznawane jest stypendium uzyskali co najmniej dwa 
osiągnięcia w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej, w różnych konkursach - zdobyli co 
najmniej: tytuł laureata/miejsce I-III w konkursach, przeglądach, festiwalach organizowanych pod 
patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty na szczeblu wojewódzkim lub wygrali eliminacje 
i wzięli udział w konkursie na etapie co najmniej ogólnopolskim. 

4) W przypadku uczniów niepełnosprawnych stypendium przysługuje uczniom do 24 roku życia 
pobierającym naukę we wszystkich typach szkół: w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach lub 
oddziałach integracyjnych, w szkołach lub oddziałach specjalnych zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, którzy: 

a) w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego otrzymali co najmniej dobrą ocenę 
z zachowania i pozytywną opinię wychowawcy klasy oraz 

b) w okresie jednego roku szkolnego za który przyznawane jest stypendium uzyskali co najmniej dwa 
osiągnięcia w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej, w różnych konkursach - zdobyli co 
najmniej: tytuł laureata/miejsce I-III w konkursach, przeglądach, festiwalach - w tym dla osób 
niepełnosprawnych - na szczeblu wojewódzkim.

3. Kryteria, o których mowa w § 2. ust 2 pkt 1 lit.b, pkt 2 lit.b, pkt 3 lit.b i pkt 4 lit.b jednej 
z następujących dziedzin sztuki: 

a) sztuki plastyczne, 

b) muzyka, 

c) teatr, 

d) literatura i dziennikarstwo, 

e) fotografia, 

f) sztuka ludowa, 

g) taniec.

4. W przypadku posiadania przez ucznia osiągnięć w więcej niż jednej dziedzinie sztuki 
kwalifikujących go do uzyskania stypendium uczeń otrzymuje jedno stypendium. 

5. Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie osiągnięcia w sporcie może być przyznane 
uczniom mającym stałe miejsce zamieszkania na terenie Gminy Niemce, czołowym zawodnikom 
osiągającym sukcesy w sporcie i spełniającym następujące kryteria: 

1) w przypadku uczniów klas I - VI szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina 
Niemce z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 pkt 4, którzy: 

a) w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę 
z zachowania i pozytywną opinię wychowawcy klasy w przypadku uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej lub w przypadku uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej: otrzymali co najmniej 
bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 
4,0 oraz 

b) w okresie jednego roku szkolnego, za który przyznawane jest stypendium uzyskali co najmniej dwa 
osiągnięcia w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej, w różnych konkursach/zawodach – 
zdobyli co najmniej: w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy mających 
rangę mistrzostw powiatu I miejsce lub w zawodach organizowanych przez inne związki sportowe 
miejsce I-III na szczeblu rejonu lub uzyskali miejsce od I-V na szczeblu wojewódzkim. 
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2) w przypadku uczniów klas I - III gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Niemce 
z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 pkt 4, którzy: 

a) w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę 
z zachowania i średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 3,5 oraz 

b) w okresie jednego roku szkolnego, za który przyznawane jest stypendium uzyskali co najmniej dwa 
osiągnięcia w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej, w różnych konkursach/zawodach – 
zdobyli co najmniej: w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy mających 
rangę mistrzostw powiatu I miejsce lub w zawodach organizowanych przez inne związki sportowe 
miejsce I-III na szczeblu rejonu lub uzyskali miejsce I-V na szczeblu wojewódzkim.

3) w przypadku uczniów wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół dla 
dorosłych), z zastrzeżeniem § 2 ust. 5 pkt 4, którzy: 

a) w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego uzyskali co najmniej dobrą ocenę 
z zachowania i średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 3,5 oraz 

b) w okresie jednego roku szkolnego, za który przyznawane jest stypendium uzyskali w rywalizacji 
indywidualnej lub zespołowej co najmniej dwa osiągnięcia w różnych konkursach/zawodach - 
zdobyli co najmniej: w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy mających 
rangę mistrzostw województwa miejsce I-III lub w zawodach organizowanych przez inne związki 
sportowe na szczeblu co najmniej regionalnym miejsce I-III lub w zawodach organizowanych przez 
różne związki sportowe na szczeblu ogólnopolskim miejsce I-V. 

4) w przypadku uczniów niepełnosprawnych stypendium przysługuje uczniom do 24 roku życia 
pobierającym naukę we wszystkich typach szkół: w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach lub 
oddziałach integracyjnych, w szkołach lub oddziałach specjalnych zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, którzy: 

a) w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego uzyskali co najmniej dobrą ocenę 
z zachowania oraz pozytywną opinię wychowawcy klasy oraz 

b) w okresie jednego roku szkolnego, za który przyznawane jest stypendium uzyskali co najmniej dwa 
osiągnięcia w rywalizacji indywidualnej lub zespołowej, w różnych konkursach/zawodach – 
zdobyli co najmniej: w zawodach organizowanych przez różne związki sportowe mających rangę 
mistrzostw, w tym organizowanych dla osób niepełnosprawnych o zasięgu wojewódzkim miejsce I-
III.

6. W przypadku uczniów uprawiających zespołowe dyscypliny sportowe wynik zaliczany jest 
wyłącznie w przypadku rzeczywistego udziału w rywalizacji, a nie na podstawie składu drużyny. 

III. Wysokość stypendium.
§ 3. 1. Wysokość przyznanego stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 2 zależna jest od stopnia 

spełnienia przez ucznia kryteriów zawartych w niniejszym regulaminie. 

2. Minimalna i maksymalna wysokość Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki 
w nauce wynosi: 

1) 200 - 400 zł - w przypadku uczniów szkół podstawowych, 

2) 300 - 500 zł - w przypadku uczniów gimnazjum, 

3) 400 - 600 zł w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.

3. Maksymalną kwotę Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce określoną 
w § 3 ust. 2 przyznaje się uczniom spełniającym kryteria na następującym poziomie: 

1) wzorowe zachowanie i średnia ocen na świadectwie szkolnym minimum: 
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a) 5,5 - w przypadku uczniów szkoły podstawowej, 

b) 5,3 - w przypadku uczniów gimnazjum, 

c) 5,0 - w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub 

2) uczeń posiada co najmniej dwa osiągnięcia w nauce określane w niniejszym regulaminie jako 
osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych.

4. Wysokość Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie wyniki w nauce może być zwiększona 
do 150% maksymalnej kwoty stypendium określonej w § 3 ust. 2 w przypadku spełnienia przez ucznia 
obowiązkowych kryteriów i osiągnięcia następujących wyników: 

1) uzyskania przez ucznia maksymalnego wyniku punktowego (100%) na sprawdzianie/egzaminie 
gimnazjalnym/egzaminie maturalnym lub 

2) uzyskania tytułu laureata III etapu konkursów (szkoła podstawowa, gimnazjum), olimpiad i turniejów 
(szkoły ponadgimnazjalne) organizowanych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. 

5. Minimalna i maksymalna wysokość Stypendium Wójta Gminy Niemce za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej i w dziedzinie sportu wynosi: 

1) 100 - 200 zł - w przypadku uczniów szkół podstawowych, 

2) 200 - 300 zł - w przypadku uczniów gimnazjum, 

3) 300 - 400 zł w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

z zastrzeżeniem § 3 ust. 7.

6. Maksymalną kwotę Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej i wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu określoną w § 3 ust. 5 przyznaje się 
uczniom spełniającym kryteria na następującym poziomie: 

1) uczeń posiada co najmniej dwa osiągnięcia na szczeblu minimum wojewódzkim: miejsce I-III 
w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy/tytuł laureata lub miejsce I-III 
w konkursach, przeglądach, festiwalach pod patronatem Lubelskiego Kuratora oświaty lub I miejsce 
w zawodach organizowanych przez inne związki sportowe/ I miejsce w innych konkursach 
artystycznych lub sukces ogólnopolski w zawodach organizowanych przez różne związki sportowe – 
miejsce I – V/ w konkursach, przeglądach, festiwalach.

7. Wysokość Stypendium Wójta Gminy Niemce za wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej i za wysokie osiągnięcia w sporcie może być zwiększona do 150% maksymalnej kwoty 
stypendium określonej w § 3 ust.5 w przypadku: 

1) dwukrotnego uzyskania przez ucznia tytułu laureata/miejsca I – V lub wyróżnienia w konkursach na 
szczeblu ogólnopolskim lub osiągnięcia sukcesu międzynarodowego – uzyskania wyróżnienia lub 
miejsca I-VII/ tytułu laureata lub 

2) posiadania przez ucznia osiągnięć kwalifikujących go do uzyskania stypendium w dziedzinie 
twórczości artystycznej w więcej niż jednej dziedzinie sztuki. 

IV. Zasady zgłaszania kandydatów.
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występują do Wójta Gminy Niemce: 

1) dyrektor szkoły podstawowej i gimnazjum, do której uczęszcza uczeń po uzyskaniu opinii rady 
pedagogicznej, 

2) rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletnich uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 
zainteresowani pełnoletni uczniowie, 
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3) rodzice lub opiekunowie prawni uczniów niepełnosprawnych.

2. Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór zostanie 
określony i wprowadzony w życie zarządzeniem Wójta Gminy Niemce, w terminie: 

1) niezwłocznie po klasyfikacji końcowo-rocznej - najpóźniej 10 dni przed datą zakończenia roku 
szkolnego - w przypadku uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z wyjątkiem uczniów 
niepełnosprawnych, 

2) do 31 lipca danego roku – w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczniów 
niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji.

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć: 

1) poświadczone przez szkołę – za zgodność z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzających 
konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym - dyplomy, 

2) Zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki (Szkołę, Dom Kultury, klub sportowy, 
organizacje pożytku publicznego) potwierdzające zdobyte osiągnięcia (oryginał). 

3) kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora 
szkoły - w przypadku uczniów niepełnosprawnych.

4. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z kompletem dokumentów należy składać w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem „Wniosek o stypendium Wójta Gminy Niemce w …” w Gminnym Ośrodku 
Administracyjnym Szkół w Niemcach, ul. Lubelska 121, pokój 305 (III piętro) w terminach określonych 
w § 4. ust. 2 

5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

V. Komisja Stypendialna.
§ 5. 1. Komisję stypendialną powołuje w drodze zarządzenia Wójt Gminy Niemce, określa jej skład 

osobowy i wyznacza przewodniczącego. 

2. Posiedzenia komisji stypendialnej odbywają się w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego: 

1) niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji wniosków - maksymalnie do 7 dni przed datą zakończenia 
roku szkolnego w przypadku rozpatrywania wniosków dotyczących uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z wyjątkiem uczniów niepełnosprawnych, 

2) do 30 sierpnia każdego roku w przypadku rozpatrywania wniosków dotyczących uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i uczniów niepełnosprawnych na wszystkich poziomach edukacji.

3. Do zadań komisji stypendialnej należy: 

1) analiza formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium, 

2) zaopiniowanie wniosków o stypendium pod kątem spełniania przez kandydatów warunków 
określonych w niniejszym regulaminie, 

3) zaproponowanie liczby stypendystów wraz z proponowaną wysokością stypendium 
z uwzględnieniem środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy oraz ustaleń 
określonych w niniejszym regulaminie.

4. Komisja ma prawo zwrócić się do wnioskodawcy o wyjaśnienia w przypadku wątpliwości 
dotyczących informacji zawartych we wniosku lub załączonej dokumentacji i żądać dodatkowych 
wyjaśnień. 

5. Protokół posiedzenia komisji zawierający opinię na temat kandydatów do stypendium podpisany 
przez wszystkich członków komisji biorących udział w pracy zespołu przewodniczący komisji 
przedstawia Wójtowi Gminy Niemce celem podjęcia decyzji w sprawie przyznania stypendiów.
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§ 6. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium oraz jego wysokości – po zapoznaniu się z wynikami pracy 
komisji stypendialnej – podejmuje Wójt Gminy Niemce w drodze zarządzenia. 

2. Decyzja Wójta Gminy Niemce jest ostateczna - nie przysługuje od niej odwołanie. 

3. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium wnioskodawców informuje się w terminie 7 dni 
od daty wydania zarządzenia przez Wójta Gminy Niemce. 

4. Wypłata stypendium następuje na wskazane konto bankowe pełnoletniego ucznia lub rodzica 
(prawnego opiekuna) niepełnoletniego ucznia w dniu uroczystego spotkania władz gminy ze 
stypendystami. 

5. Stypendysta otrzymuje okolicznościowy dyplom. 

6. Rodzice, opiekunowie prawni otrzymują list gratulacyjny. 

7. Lista wyróżnionych Stypendium Wójta Gminy Niemce zostaje podana do publicznej wiadomości 
w formie publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Niemcach oraz w lokalnych mediach 
w ramach promocji. 

VI. Postanowienia Końcowe.
§ 7. 1. Uroczyste spotkanie władz gminy ze stypendystami będącymi uczniami szkół podstawowych 

i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce z wyjątkiem uczniów 
niepełnosprawnych, ich rodzicami/prawnymi opiekunami i dyrektorami szkół, na którym zostaną 
wręczone okolicznościowe dyplomy i listy gratulacyjne odbędzie się w terminie ustalonym przez Wójta 
Gminy Niemce, przed zakończeniem roku szkolnego. 

2. Uroczyste spotkanie władz gminy ze stypendystami będącymi uczniami szkół ponadgimnazjalnych 
oraz uczniami niepełnosprawnymi, ich rodzicami/prawnymi opiekunami , na którym zostaną wręczone 
okolicznościowe dyplomy i listy gratulacyjne odbędzie się w terminie ustalonym przez Wójta Gminy 
Niemce i Przewodniczącego Rady Gminy, w okresie do 30 września danego roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Niemce

Henryk Ziębowicz

Uchwalony Strona 8




