UCHWAŁA NR VIII/43/19
RADY GMINY NAREW
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Narew dla uzdolnionych uczniów za wyniki i osiągnięcia
w nauce i sporcie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.
poz. 506), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018r. poz. 1457,
poz. 1560, poz. 1010, poz. 1669, poz. 2203, poz. 2245), art. 31 ustawy o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263),
art. 72 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203,
z 2018 r. poz. 2245) oraz § 4 ust. 4 załącznika do uchwały Nr XV/76/16 Rady Gminy Narew z dnia 18 kwietnia
2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się stypendium Wójta Gminy Narew za wyniki w nauce i sporcie uczniom klas IV-VIII szkoły
podstawowej i klas III gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi.
§ 2. Celem ustanowienia stypendium Wójta Gminy Narew jest promowanie wyróżniających się, uzdolnionych
uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i sporcie. Stypendium jest formą motywacji uczniów do osiągnięcia jak
najwyższych wyników i ciągłego doskonalenia się.
§ 3. 1. Zasady i tryb przyznawania stypendium określa regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Rada Gminy Narew corocznie wyodrębni w budżecie środki przeznaczone na wypłatę stypendiów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIV/171/18 Rady Gminy Narew z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie
ustanowienia stypendium Wójta Gminy Narew dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce (Dz. Urz. Woj. Podl.
poz. 1027).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Leonowicz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/43/19
Rady Gminy Narew
z dnia 28 maja 2019 r.
Regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Narew.
§ 1. Stypendium Wójta Gminy Narew za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie może być przyznane uczniowi,
który wywiązuje się z podstawowych obowiązków ucznia i przestrzega powszechnie obowiązujących norm
społecznych oraz spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen:
a) w klasie IV-VI szkoły podstawowej - minimum 5,3,
b) w klasie VII - VIII szkoły podstawowej oraz w klasie III gimnazjum - minimum 5,2;
2) w roku szkolnym bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku, uzyskał tytuł laureata olimpiady lub
konkursu przedmiotowego minimum na szczeblu wojewódzkim lub zajął miejsce na podium w zawodach
sportowych minimum na szczeblu wojewódzkim.
§ 2. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składane są w Urzędzie Gminy Narew przez dyrektora szkoły po
uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) kserokopię świadectwa ucznia za ostatni rok nauki,
2) odpis uchwały rady pedagogicznej opiniującej wniosek.
§ 3. 1. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, dyrektor szkoły
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia wezwania do usunięcia braków.
2. Wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) wycofania przez wnioskodawcę,
3) nieusunięcia w terminie braków formalnych wniosku.
§ 4. 1. Oceny wniosków i ustalenia listy osób uprawnionych do otrzymania stypendium dokonuje 5 osobowa
Komisja Stypendialna powołana przez Wójta Gminy Narew.
2. Wójt Gminy Narew określa zasady i tryb działania komisji w Regulaminie pracy Komisji Stypendialnej.
§ 5. 1. Uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium Wójta Gminy Narew w danym roku szkolnym.
2. Wysokość stypendium wynosi 100 zł (netto) miesięcznie i wypłacane jest przez okres 10 miesięcy (od
września do czerwca).
3. Przyznane stypendium wypłaca się w terminie do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po
miesiącu, za który stypendium przysługuje, na rachunek bankowy wskazany przez uprawnionego do jego odbioru
(rodziców lub opiekuna prawnego stypendysty).
§ 6. 1. Listę osób uprawnionych do otrzymania stypendium zatwierdza Wójt Gminy Narew.
2. Informację o ilości stypendystów, z podziałem na klasy oraz jednostki podaje się do publicznej wiadomości
poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Narew oraz na stronie internetowej.
§ 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Wójt Gminy Narew.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/43/19
Rady Gminy Narew
z dnia 28 maja 2019 r.
……………………
(pieczęć szkoły
Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Narew za wyniki w nauce
uczniowi…………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko ucznia , klasa)
……………………………………………………………………………………………………………….
(adres zamieszkania ucznia)
…………………………………………….
(średnia ocen – jeśli dotyczy)
Uzasadnienie
…………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………............................
…………………………………………………………………………………………………............................
…………………….

………..…………………........

(data)

(podpisWnioskodawcy)

Załączniki:
1) …………………………………
2) …………………………………
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