UCHWAŁA NR 56.VII.2019
RADY GMINY PŁONIAWY – BRAMURA
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Płoniawy – Bramura za
wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie dla wybitnie uzdolnionych
uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy – Bramura
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1457 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania stypendium Wójta Gminy Płoniawy – Bramura za wyniki w nauce
i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy – Bramura w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określona będzie każdorazowo na dany rok
w uchwale budżetowej przyjętej przez Radę Gminy Płoniawy – Bramura.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoniawy – Bramura.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Płoniawy – Bramura Nr 272/XLI/2014 z dnia 28 maja 2014r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Płoniawy – Bramura dla wybitnie
uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie
artystycznej i sporcie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Krzysztof Majewski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 56.VII.2019
Rady Gminy Płoniawy – Bramura
z dnia 29 maja 2019 r.
REGULAMIN
przyznawania stypendium Wójta Gminy Płoniawy – Bramura za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia
w dziedzinie artystycznej i sporcie dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Płoniawy – Bramura.
§ 1. 1. W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez
Gminę Płoniawy – Bramura przyznawane jest stypendium Wójta Gminy Płoniawy – Bramura za szczególne
osiągnięcia w nauce, sporcie oraz osiągnięcia artystyczne.
§ 2. 1. Stypendium jest jednorazowym wyróżnieniem dla uczniów, którzy mogą poszczycić się wyjątkowymi
osiągnięciami i ma na celu mobilizowanie uczniów do rozwijania uzdolnień i zainteresowań w nauce, działalności
artystycznej i sporcie.
2. O ubieganie się o stypendium maja prawo uczniowie:
1) klas IV – VIII szkół podstawowych,
2) klas gimnazjalnych w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoniawy – Bramura.
3. Stypendium nosi nazwę ,,Stypendium Wójta Gminy Płoniawy – Bramura’’.
4. Stypendium przyznaje się jednorazowo w wysokości do 500,00 zł i nie ma ono charakteru socjalnego.
5. Ustala się następujące kategorie stypendiów:
1) za wysokie wyniki w nauce,
2) za szczególne osiągnięcia artystyczne,
3) za szczególne osiągnięcia sportowe.
§ 3. 1. Stypendium za wysokie wyniki w nauce przyznawane jest uczniom, którzy:
1) zajęli I, II lub III miejsce w konkursie, turnieju, olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co najmniej
powiatowym lub uzyskali tytuł laureata lub finalisty na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
2) mają wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania,
3) uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 5,0.
2. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne lub sportowe przyznawane jest uczniom, którzy:
1) zajęli I, II lub III miejsce w konkursie, turnieju, zawodach na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
2) mają wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania
3) uzyskali w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0.
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje:
1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń,
2) nauczyciel opiekujący się uczniem podczas olimpiad, zawodów i konkursów.
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) dane osobowe kandydata, w tym: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz nazwę szkoły, której kandydat
jest uczniem,
2) informacje o osiągnięciach, za które ma być przyznane stypendium wraz z kopiami dokumentów
potwierdzającymi osiągnięcia ucznia w danym roku szkolnym,
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3) średnią ocen w danym roku szkolnym i ocenę z zachowania,
4) wyrażenie zgody na podanie do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium.
3. Jednemu uczniowi może być przyznane jedno stypendium, niezależnie od ilości i doniosłości osiągnięć.
§ 5. 1. Stypendium przyznaje Wójt Gminy.
2. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w terminie nie później niż na 5 dni przed
zakończeniem roku szkolnego.
3. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. O przyznanych stypendiach informuje się dyrektorów szkół, w których uczą się nagrodzeni uczniowie.
5. Stypendyści poza wypłatą stypendium otrzymują dyplomy.

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Krzysztof Majewski
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