
UCHWAŁA Nr XXVII/238/2006 
 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia 26 kwietnia 2006 r. 
 
 

w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów  
 
 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tekst jedn.  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 
162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203  i Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. nr 17, poz. 128) 
 
 
 

Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Uprawnionymi do otrzymania stypendium są zamieszkujący na stale w  Gminie Polska 
Cerekiew:  

a) uczniowie szkół podstawowych, 
b) uczniowie szkół gimnazjalnych 
c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 

 
§ 2 

 
1. Stypendium jest przyznawane za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym 
2. Uczeń moŜe  otrzymać tylko jedno stypendium, o którym mowa w § 3 w danym roku 

szkolnym. 
3.   Stypendium ma charakter motywacyjny. 

§ 3 
 

Stypendium moŜe zostać przyznane za wybitne osiągnięcia w nauce, za sukcesy  w 
olimpiadach przedmiotowych, konkursach i turniejach tematycznych oraz w sporcie, 
uzyskane na szczeblu co najmniej ponadgminnym. 
 

§ 4 
 
1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: 

a) dyrektorzy szkół, 
b) Rady Pedagogiczne 
c) Rada Rodziców 
d) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia 
e) organizacje społeczne i samorządowe oraz stowarzyszenia 

 



2. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca danego roku. Wnioski złoŜone po tym 
terminie nie będą  rozpatrywane. 
 

§ 5 
 
Wniosek powinien zawierać: 

a) dane osobowe kandydata, 
b) uzasadnienie wniosku 
c) osiągnięcia potwierdzone odpowiednimi dokumentami 
 

§ 6 
 
Stypendium przyznaje Wójt Gminy Polska Cerekiew  po analizie złoŜonych wniosków. 
 

§ 7 
 
Wysokość przyznanego uczniowi stypendium nie moŜe przekroczyć 1.000 zł 
 

§ 8 
 
Lista osób, którym przyznano stypendium wraz z uzasadnieniem, za jakie osiągnięcia 
stypendium przyznano, zostaje ogłoszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Polska 
Cerekiew w miesiącu lipcu kaŜdego roku. 
 

§ 9 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w  Polskiej Cerekwi. 
 

§ 10 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego 
 
 
 

 Przewodniczący Rady Gminy 
Leonard Kasper 

 
 


