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UCHWAŁA NR XLVI/…./2022 

RADY GMINY FIRLEJ 

z dnia 2 września 2022 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu  przyznawania jednorazowego stypendium Wójta 
Gminy Firlej dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na 

terenie Gminy Firlej 

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z póź. zm.) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 
roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr… Rady 
Gminy Firlej z dnia……. w sprawie Lokalnego programu wspierania uczniów uzdolnionych 
uczących się na terenie Gminy Firlej, Rada Gminy Firlej uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W ramach Lokalnego programu wspierania uczniów uzdolnionych uczących się na terenie 
Gminy Firlej, uchwala się Regulamin przyznawania jednorazowego stypendiów Wójta Gminy 
Firlej dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy 

Firlej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Firlej. 

§ 3.  

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

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Załącznik  
do Uchwały nr… 

 Rady Gminy Firlej  
z dnia 2 września 2022r. 

 

Regulamin 
przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Firlej dla uzdolnionych 

uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Firlej 

 § 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania jednorazowego świadczenia pieniężnego o 
charakterze motywacyjnym pod nazwą „Stypendium Wójta Gminy Firlej” za wybitne wyniki 
w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu dla uczniów szkół podstawowych 
pobierających naukę na terenie Gminy Firlej, zwanego dalej „stypendium”. 

 § 2. Celem stypendium jest promowanie i wyróżnienie uczniów uzdolnionych, 
wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz 
sportu w danym semestrze roku szkolnego. 

 § 3. Stypendium skierowane jest do uczniów uczęszczających do klas IV-VIII szkół 
podstawowych na terenie Gminy Firlej. 

 § 4. 1. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy w semestrze poprzedzającym 
przyznanie stypendium spełnili przynajmniej jeden z następujących warunków: 

1) osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,00 i uzyskali wzorową ocenę z zachowania; 

2) uzyskali czołowe miejsca (od pierwszego do trzeciego miejsca) w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim; 

3) uzyskali czołowe miejsca (od pierwszego do trzeciego miejsca) w konkursach 
artystycznych, przeglądach, festiwalach o zasięgu co najmniej wojewódzkim; 

4) w konkurencjach indywidualnych uzyskali wysokie noty (od pierwszego do trzeciego 
miejsca) w dyscyplinach sportowych szczebla co najmniej wojewódzkiego, 
a w klasyfikacji zespołowej we współzawodnictwie na poziomie co najmniej krajowym. 

2. W przypadku spełniania przez ucznia dwóch lub więcej kryteriów, o których mowa w 
ust. 1, kwota przyznanego stypendium zwiększa się o 50% kwoty, o której mowa w § 7 
ust. 2 niniejszego regulaminu. 

3. Wysokość stypendium ustala się do kwoty 500,00 zł, z uwzględnieniem § 7 ust. 2 
niniejszego regulaminu. 



 § 5. 1. Stypendium przyznawane jest na wniosek, którego wzór określi zarządzeniem Wójt 
Gminy Firlej. 

2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do Wójta Gminy Firlej dyrektor 
szkoły, do której uczęszcza uczeń. 

3. Wnioski należy złożyć w Samorządowym Zespole Administracyjnym Szkół w Firleju w 
terminie: 

1) do dnia 5 lutego – za I semestr; 

2) do dnia 30 czerwca – za II semestr. 

 § 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje pod względem formalnym 
i merytorycznym Komisja Stypendialna powołana zarządzeniem  Wójta Gminy Firlej, zwana 
dalej „Komisją”. 

2. Niezwłocznie po zakończeniu obrad Komisja przedstawia Wójtowi Gminy Firlej listę 
rekomendowanych kandydatów do przyznania stypendium w danym semestrze roku 
szkolnego. 

 § 7. 1. Decyzje w sprawie przyznania stypendium podejmuje Wójt Gminy Firlej w oparciu 
o propozycje Komisji.  

2. Wysokość stypendium określa Wójt Gminy Firlej. Kwota przyznanego stypendium 
uzależniona jest od ilości kandydatów i zabezpieczonej na ten cel kwoty w budżecie 
Gminy Firlej. 

 § 8. Obsługę administracyjno - finansową stypendiów prowadzi Samorządowy Zespół 
Administracyjny Szkół w Firleju. 


