
 

 

UCHWAŁA NR 218/XVI/2016 

RADY GMINY LESZNOWOLA 

z dnia 24 lutego 2016 r. 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola  

dla uczniów szczególnie uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników sportowych, artystycznych  

oraz w edukacji szkolnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., 

poz. 1515 ze zm.) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715) 

Rada Gminy Lesznowola  uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych za osiąganie wysokich wyników w zakresie: 

a) sportu, 

b) działalności artystycznej, 

c) edukacji szkolnej (z wyłączeniem osiągnięć sportowych i artystycznych), 

które stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Stypendia udziela się w ramach kwot zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Lesznowola na 

dany rok budżetowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 776/LXII/2002 Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2002 roku  

w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz uchwała  

Nr 322/XXXIX/2006 Rady Gminy Lesznowola z dnia 23 lutego 2006r. zmieniająca uchwałę Nr 776/LXII/2002 

Rady Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2002 roku w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów dla 

uczniów szczególnie uzdolnionych. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Maria Korlak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 czerwca 2016 r.

Poz. 5308



Załącznik do Uchwały Nr 218/XVI/2016 

Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 24 lutego 2016 r. 

 

REGULAMIN 

przyznawania stypendiów Wójta Gminy Lesznowola dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, artystycznych oraz edukacji szkolnej. 

1. Stypendia są formą promowania szczególnie uzdolnionych sportowo, artystycznie oraz w zakresie 

edukacji szkolnej uczniów z Gminy Lesznowola. 

2. Uczeń, który ubiega się o stypendium musi spełniać łącznie następujące warunki formalne: 

a) być mieszkańcem Gminy Lesznowola, 

b) nie przekraczać 18 lat (nie dotyczy niepełnosprawnych). 

3. Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie: 

1) sportu może otrzymać uczeń, który reprezentuje i promuje Gminę Lesznowola oraz spełnia co najmniej 

jeden z następujących warunków: 

a. brał udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, 

b. zajął 1-8 miejsca w Mistrzostwach Świata lub Pucharze Świata, 

c. zajął 1-8 miejsca w Mistrzostwach Europy lub Pucharze Europy, 

d. zajął 1-3 miejsca w Mistrzostwach Polski lub Pucharze Polski, 

e. zajął 1-6 miejsca w rozgrywkach ogólnokrajowych, 

f. osiągnął wysoki wynik w rozgrywkach ligowych – minimum I liga, 

g. zajął 1-3 miejsca w rozgrywkach wojewódzkich. 

2) działalności artystycznej może otrzymać uczeń za szczególne osiągnięcia artystyczne w takich dziedzinach 

sztuki jak: muzyka, plastyka, teatr, film, multimedialne sztuki wizualne, literatura (tworzenie poezji lub 

prozy). Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium winien spełnić co najmniej  jeden z następujących 

warunków: 

a. zajął miejsce lub wyróżnienie w artystycznych konkursach międzynarodowych, 

b. brał udział ze względu na wcześniejsze osiągnięcia artystyczne w ogólnokrajowych lub 

międzynarodowych przedsięwzięciach artystycznych nie mających charakteru konkursowego oraz brał 

czynny udziału w powyższych imprezach w barwach Gminy Lesznowola, 

c. zajął 1-6 miejsce w artystycznych konkursach ogólnokrajowych, 

d. zajęcie 1-3 miejsce w artystycznych konkursach o randze wojewódzkiej. 

3) edukacji szkolnej może otrzymać uczeń za szczególne osiągnięcia w nauce. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej może wytypować jednego ucznia VI klasy szkoły podstawowej oraz jednego 

ucznia gimnazjum do stypendium Wójta Gminy. Przez wybitne osiągnięcia rozumie się osiągnięcie 

wysokiej średniej ocen na zakończenie roku szkolnego, uzyskanie tytułu laureata w konkursach 

organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty lub innych o randze co najmniej wojewódzkiej. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: 

1) dyrektorzy szkół, 

2) rady pedagogiczne lub rady rodziców szkół, 

3) kluby i organizacje sportowe, 

4) nauczyciele lub opiekunowie artystyczni, 

5) dyrektorzy szkół po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej (dot. pkt. 3 ppkt.3). 
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5. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wraz z  dokumentację potwierdzającą osiągnięcia ucznia 

poświadczoną przez odpowiednie instytucje (kopie świadectw, dyplomów, wyróżnień). 

6. Wzory wniosków stanowią załączniki 1-2 do niniejszego regulaminu. 

7. Wnioski o stypendium należy składać w Kancelarii Urzędu Gminy Lesznowola, ul. GRN 60.  

05-506 Lesznowola w terminie do 15 czerwca. 

8. Wnioski o stypendia rozpatrywane są w terminie do 25 czerwca. 

9. Wójt Gminy Lesznowola może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyznaczyć inny termin 

przyznania stypendium. 

10. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 

11. Stypendium przyznaje się na: 

1) rok szkolny, 

2) semestr, 

3) jednorazowo. 

12. Stypendium może być przyznane w formie: 

1) dofinansowania kosztów udziału w płatnych treningach lub zajęciach w zakresie i dziedzinie, w jakiej 

przyznawane jest stypendium, 

2) dofinansowania kosztów udziału w obozach, zgrupowaniach i zawodach sportowych oraz plenerach 

artystycznych zorganizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, 

3) dofinansowania zakupu sprzętu sportowego, materiałów plastycznych , instrumentów muzycznych oraz 

innych materiałów niezbędnych do rozwijania zainteresowań, 

4) dofinansowania kosztów związanych z publikacją materiałów, książek, utworów muzycznych, 

plastycznych, multimedialnych w zakresie i dziedzinie, w jakiej przyznawane jest stypendium, 

5) wypłaty środków finansowych. 

13. Dofinansowanie, o którym mowa w pkt. 12, ppkt. 1 -4 jest realizowane poprzez częściową refundację 

faktur. 

14. Stypendium przyznane na rok lub semestr w formie, o której mowa w pkt.12, ppkt. 5 wypłacane jest 

miesięcznie z dołu w terminie do końca miesiąca. 

15. Komisję ds. stypendiów powołuje zarządzeniem Wójt Gminy Lesznowola. 

16. Do zadań komisji należy: 

1) ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium, 

2) ustalenie wysokości stypendiów z uwzględnieniem środków finansowych zarezerwowanych na ten cel  

w budżecie Gminy. 

17. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który zawiera w szczególności: 

1) imiona i nazwiska wszystkich uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium, 

2) imiona i nazwiska uczniów, którym komisja rekomenduje przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem 

wyboru oraz proponowaną formą oraz wysokością stypendium. 

18. Sporządzony protokół przekazywany jest niezwłocznie Wójtowi Gminy Lesznowola, który przyznaje 

stypendium. 

19. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może wstrzymać wypłatę stypendium. Powodem 

wstrzymania wypłaty stypendium może być zaprzestanie przez ucznia działań, za których realizację 

stypendium to otrzymał. 
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