DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
Opole, dnia 9 grudnia 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:

TERESA MATCZYŃSKA; OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Poz. 2673

Data: 2016-12-09 14:10:47

UCHWAŁA NR XXIII/127/16
RADY GMINY LASOWICE WIELKIE
z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Lasowice Wielkie
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.),
Rada Gminy Lasowice Wielkie uchwala:
§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania Stypendium Wójta Gminy Lasowice Wielkie, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Rajmund Kinder

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–2–

Poz. 2673

Załącznik
do uchwały nr XXIII/127/16
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 30 listopada 2016 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania Stypendium Wójta Gminy Lasowice Wielkie za szczególne
osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne, kulturalne dla mieszkańców gminy Lasowice Wielkie.
1. O stypendium mogą się ubiegać mieszkańcy gminy Lasowice Wielkie.
2. Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia w nauce:
1) uczestnikowi finału międzynarodowej, krajowej olimpiady przedmiotowej lub ogólnopolskiego konkursu wiedzy;
2) laureatowi lub zdobywcy jednego z 3 pierwszych miejsc wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej lub
wojewódzkiego konkursu wiedzy.
3. Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia artystyczne:
1) uczestnikowi finału międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego;
2) laureatowi lub zdobywcy jednego z 3 pierwszych miejsc wojewódzkiego konkursu artystycznego.
4. Stypendium może być przyznane za szczególne osiągnięcia sportowe:
1) uczestnikowi finału ogólnopolskich zawodów w sportach indywidualnych i drużynowych;
2) laureatowi lub zdobywcy jednego z 3 pierwszych miejsc w wojewódzkich zawodach w sportach indywidualnych
i drużynowych.
5. Pod uwagę brana jest także postawa i zaangażowanie w pracę na rzecz promocji gminy i środowiska
lokalnego kandydata na stypendystę.
§ 2. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać Sołtysi, Radni Gminy, prezesi lokalnych organizacji i stowarzyszeń
składając odpowiednie wnioski.
§ 3.1. Wniosek o przyznanie stypendium sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego
regulaminu.
2. Wnioski można składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.
3. Wnioski złożone w dniach 1 stycznia – 30 listopada zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni.
4. Wnioski złożone w dniach 1 grudnia – 31 grudnia zostaną rozpatrzone w terminie 60 dni.
5. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dyplomów, wydruki komputerowe i inne dokumenty
potwierdzające konkretne osiągnięcia w danym roku kalendarzowym.
6. Wniosek o przyznanie stypendium może obejmować wyłącznie osiągnięcia z bieżącego roku kalendarzowego.
§ 4.1. Stypendium wypłacane będzie jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożonego pozytywnie
zweryfikowanego wniosku na konto bankowe wskazane we wniosku.
2. Stypendia przyznawane będą w związku z rozpatrzeniem wniosków dot. osiągnięcia dokonanego
w danym roku kalendarzowym za wyjątkiem wniosków złożonych w miesiącu grudniu, które to będą
rozpatrywane w ciągu 60 dni.
3. Wysokość i ilość przyznanych stypendiów jest uzależniona od środków finansowych przeznaczonych
na stypendia w ramach Promocji Gminy, określonych w uchwale budżetowej Gminy Lasowice Wielkie
na dany rok.
§ 5.1. Weryfikację formalną i opiniowanie wniosków o przyznanie stypendium przeprowadzać będzie
komisja złożona z pracowników Urzędu Gminy Lasowice Wielkie, powołana Zarządzeniem Wójta Gminy
Lasowice Wielkie.
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2. W przypadku wniosku niespełniającego kryteriów oraz posiadającego braki formalne, stypendium nie
zostanie przyznane.
3. Rekomendowane przez komisję kandydatury stypendystów oraz wysokość stypendium zatwierdza Wójt
Gminy Lasowice Wielkie.
4. Stypendyści otrzymują okolicznościowe dyplomy.
5. Dane stypendystów oraz ich osiągnięcia mogą być wykorzystywane jako element promocji działań
Gminy Lasowice Wielkie i przekazane do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu.
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Załącznik
do Regulaminu
Przyznawania Stypendium
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE
Zgłaszam wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Lasowice Wielkie dla:

1.

Dane osobowe kandydata
do stypendium

2.

Adres zamieszkania

3.

Określenie typu osiągnięć
(edukacyjne, naukowe, sportowe,
artystyczne, kulturalne)

4.

Uzasadnienie złożenia wniosku (opis osiągnięć)

5. Informacja o numerze rachunku bankowego, na który mają być przelane środki pieniężne
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5.1. Nr konta:

5.2.Właściciel konta:
…………………………………………………………………………………………………
5.3. Nazwa banku:
…………………………………………………………………………………………………
6. Wykaz załączników (dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów ubiegania się o stypendium):
1) ………………………………………………………………………………………………...
2) ………………………………………………………………………………………………...
3) ………………………………………………………………………………………………...
4) ………………………………………………………………………………………………...

……..……………………………………
Pieczęć i podpis osoby dokonującej zgłoszenia

- oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 922),
- oświadczam, że zostałem poinformowany/a o celu gromadzenia danych osobowych oraz o prawie
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
- podane wyżej informacje są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. Prawdziwość powyższych
danych potwierdzam własnoręcznym podpisem.

….…..……..…….....
Miejscowość, data

…….……………………………………
czytelny podpis
kandydata na stypendystę
lub w przypadku osób niepełnoletnich
– rodzica/opiekuna prawnego

