
 
 

UCHWAŁA NR XVIII/240/2020 
RADY GMINY LISZKI 

z dnia 7 maja 2020 roku 

w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Liszki 
dla uczniów szkół podstawowych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe 

i artystyczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liszki 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U.  2020 poz. 713) i art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Liszki dla uczniów szkół 
podstawowych za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne,                          dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Liszki. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

  
 Przewodniczący Rady Gminy Liszki 

 
 

mgr inż. Zbigniew Kaczor 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 maja 2020 r.

Poz. 3493



Załącznik do uchwały Nr XVIII/240/2020 
Rady Gminy Liszki 
z dnia 7 maja 2020 r. 

Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Liszki dla uczniów szkół podstawowych za wyniki 
w nauce i szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Liszki 

§ 1.  

Stypendia są formą promowania szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych,    dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Liszki.  

§ 2.  

Stypendium może być przyznane uczniom, którzy posiadają udokumentowane:  

1) wysokie wyniki w nauce tj.: 

a) uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej, którzy uzyskali w roku szkolnym bardzo dobre wyniki 
w nauce, jeżeli średnia ocen w wyniku klasyfikacji rocznej wynosi co najmniej 5,4 i uzyskali co najmniej 
bardzo dobrą ocenę zachowania; 

b) uczniowie klasy VII-VIII szkoły podstawowej, którzy uzyskali w roku szkolnym bardzo dobre wyniki 
w nauce, jeżeli średnia ocena w wyniku klasyfikacji rocznej wynosi co najmniej 5,3 i uzyskali co 
najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania; 

c) uczniowie klas IV -VIII, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad i konkursów przedmiotowych, 
konkursów tematycznych ogłaszanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub Ministerstwo 
Edukacji Narodowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim i uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę 
zachowania. 

2) szczególne osiągnięcia sportowe lub artystyczne tj. uczniowie, którzy legitymują się bardzo dobrymi 
osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi w danej dyscyplinie sportowej lub artystycznej, indywidualnie 
lub zespołowo zajęli co najmniej 3 miejsce na szczeblu co najmniej wojewódzkim i uzyskali średnią ocen 
w wyniku klasyfikacji rocznej co najmniej 4,5 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. 

§ 3.  

Wniosek o przyznanie uczniowi stypendium składa dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza. 

§ 4.  

1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy w Liszkach w terminie do 2 dni po 
zatwierdzeniu ocen klasyfikacji rocznej w danym roku szkolnym. Wzór wniosku stanowi załącznik do 
niniejszego regulaminu. 

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia w olimpiadach, konkursach 
albo osiągnięcia sportowe lub artystyczne, o których mowa w §2. 

§ 5.  

1. W celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendium Wójt Gminy Liszki powołuje Komisję 
opiniującą wnioski o przyznanie stypendium. 

2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

§ 6.  

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania uczniowi stypendium podejmuje Wójt Gminy Liszki, po 
zapoznaniu się z protokołem Komisji.  
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§ 7.  

W przypadku dokonania jednocześnie w danym roku szkolnym osiągnięć za wysokie wyniki      w nauce 
i szczególne osiągnięcia sportowe lub artystyczne uczniowi, może być przyznane tylko jedno stypendium. 

§ 8.  

1. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo za dany rok szkolny, po jego zakończeniu                        
w terminie do dnia 10 lipca danego roku. 

2. Wysokość stypendium ustalana jest corocznie przez Wójta Gminy Liszki w ramach zabezpieczonych na 
ten cel środków finansowych w budżecie Gminy Liszki. 

§ 9.  

O przyznaniu uczniowi stypendium, rodziców/opiekunów prawnych ucznia, zawiadamia się na piśmie. 

 

  
 Przewodniczący Rady Gminy Liszki 

 
 

mgr inż. Zbigniew Kaczor 
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 
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 Przewodniczący Rady Gminy Liszki 

 
 

mgr inż. Zbigniew Kaczor 
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