
                                                                                                                                      
 

 

UCHWAŁA   NR XXII/257/09 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 24 lutego 2009r 
 

w sprawie zasad przyznawania stypendium   dla uczniów za szczególne osiągnięcia 

edukacyjne, sportowe lub w zakresie kultury 
 

 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 159; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 

poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162 poz.1568; z 

2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759; z 2005r.Nr 172 poz.1441, Nr 

175 poz.1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 

poz.974, Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458 )  Rada Miejska w 

Białej uchwala, co następuje: 

 

                                                           § 1 

 

Ustala się zasady przyznawania stypendium  za szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe 

lub w zakresie kultury  dla uczniów zamieszkałych  i uczęszczających do szkół 

podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Biała. 

      

                                                        § 2 

 

1. Stypendium za osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń szkoły podstawowej lub  

    gimnazjum, który został  :  

    1) laureatem  bądź finalistą konkursów  i olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym 

         i zajął  jedno z pierwszych sześciu miejsc, 

    2) laureatem   bądź finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu  

        wojewódzkim  i zajął jedno z pierwszych trzech miejsc. 

2.Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi szkoły podstawowej i  

   gimnazjum, który: 

1) w eliminacjach wojewódzkich i  ogólnopolskich zawodów sportowych  zajął jedno z 

pierwszych pięciu miejsc,  

2) w zawodach zespołowych na szczeblu  wojewódzkim i ogólnopolskim zajął  jedno z 

pierwszych trzech miejsc 

3. Stypendium za osiągnięcia w zakresie kultury może być przyznane uczniowi szkoły  

    podstawowej i gimnazjum, który: 

    1) w eliminacjach na szczeblu wojewódzkim i centralnym zajął jedno z pierwszych pięciu  

        miejsc, 

    2) w eliminacjach zespołowych  na szczeblu wojewódzkim i centralnym 

        zajął  jedno  z pierwszych trzech miejsc. 

 4. Warunkiem przyznania stypendium dla uczniów wymienionych w ust.1, 2 i 3  jest  

     posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania. 

 

 



 

                 § 3 

 

1. Stypendium ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej i przyznawane jest w 

ramach środków finansowych ustalonych w budżecie gminy na dany rok budżetowy.  

2. Wysokość stypendium /nagrody nie może przekroczyć kwoty 1.200 złotych. / 

3. Stypendium przyznaje Burmistrz Białej na podstawie wniosku spełniającego kryteria  

      określone w niniejszej uchwale. 

             §  4 

 

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do Burmistrza Białej dyrektor 

szkoły do której uczeń uczęszcza, w terminie do dnia 15 czerwca danego roku.  

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

3. Do wniosku  należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia 

edukacyjne, sportowe lub kulturalne.  

 

                                                            §  5 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

                                                            §  6 

 

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

Województwa Opolskiego  

     

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Joachim Kosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       Załącznik Nr 1 

                                                                                                        do Uchwały Nr XXII/ 257 /09 

                                                                                                        Rady Miejskiej w Białej                                                                                                         

                                                                                                        z dnia 24 lutego 2009 

………………………………………. 

(pieczęć szkoły) 

 

 

                                                  W N I O S E K 

 

o przyznanie stypendium  za osiągnięcia edukacyjne, 

sportowe lub kulturalne 
 

 

 

1.Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………….. 

 

2.Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………… 

       

 3.   PESEL……………………………………………………………………………….  

       

4.   Adres zamieszkania ………………………………………………………………… 

 

5.  Nazwa szkoły  ………………………………………………………………………. 

 

     klasa ……………………………. Wychowawca/opiekun …………………………. 

      

 6. Ocena z zachowania  …………………………………………………………………. 

 

7. Czy uczeń otrzymuje  inne stypendium ……………………………………………… 

       

Uzasadnienie wniosku:   

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 



………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

                                                                                …………………………………………. 

                                                                                 (podpis wychowawcy/opiekuna/trenera/ 

 

Opinia dyrektora szkoły: 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

                      

                                                                                  ……………………………………….. 

                                                                                    (podpis dyrektora szkoły) 

 

Wykaz załączonych dokumentów: 

 

1…………………………………………………………. 

2…………………………………………………………. 

3…………………………………………………………. 

4…………………………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………….                             ……………………………… 

   (pieczątka szkoły)                                                                     (podpis dyrektora szkoły) 

 


