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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 
z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania Stypendium Burmistrza Lewina Brzeskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019r. 
poz. 506, zm. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815)  Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Stypendium Burmistrza Lewina Brzeskiego, jest formą jednorazowego w danym roku szkolnym 
świadczenia finansowego i wyróżnienia uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lewin 
Brzeski, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, współzawodnictwie sportowym lub pracy społecznej na 
rzecz lokalnej społeczności gminy. 

§ 2. Ustala się następujące zasady udzielania Stypendium Burmistrza Lewina Brzeskiego, zwanego dalej  
Stypendium. 

1) Stypendium może być przyznawane uczniom klas od IV do VIII szkół podstawowych; 

2) Stypendium może być przyznawane w kategorii: 

a) edukacji, za szczególne osiągniecia w nauce, a w szczególności laureatom i finalistom wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych lub uczniom, którzy zakwalifikowali się do etapów ponadwojewódzkich 
innych konkursów tematycznych, 

b) sportu, za szczególne osiągniecia w indywidualnym współzawodnictwie sportowym, co najmniej na 
szczeblu wojewódzkim, 

c) działalności społecznej, za szczególne osiągnięcia związane z pracą na rzecz społeczności szkolnej, 
lokalnej i pracą charytatywną na rzecz ludzi potrzebujących pomocy; 

3) Dyrektor szkoły liczącej do 200 uczniów może w danym roku szkolnym złożyć wnioski dla 3 uczniów, 
dyrektor szkoły liczącej ponad 200 uczniów może w danym roku złożyć wnioski dla 6 uczniów. Dyrektor 
szkoły ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych zawartych we wniosku o przyznanie 
Stypendium. Wniosek wskazuje na konkretne osiągnięcia ucznia w kategoriach określonych 
w pkt. 2 i kryteria określone w pkt. 4; 

4) Wnioski o udzielenie stypendium mogą dotyczyć uczniów, którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę 
z zachowania w danym roku szkolnym oraz spełnili przynajmniej jedno z wymienionych niżej kryteriów 
w roku szkolnym, w którym ma być przyznane stypendium: 

a) w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącą co 
najmniej 5,00, 

b) zostali finalistami lub laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez 
Opolskiego Kuratora Oświaty lub indywidualnie  zakwalifikowali się do etapów ponadwojewódzkich 
innych, co najmniej dwuetapowych, konkursów tematycznych, 

c) indywidualnie zakwalifikowali się do zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim lub wyższym, 

d) inicjowali i organizowali szczególnie wartościowe działania w środowisku szkolnym lub lokalnym 
o charakterze edukacyjnym, sportowym, artystycznym, kulturalnym lub charytatywnym, 

e) aktywnie działali w organizacji szkolnej jako liderzy przedsięwzięć o zasięgu ogólnoszkolnym lub 
lokalnym. 
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5) Stypendium udziela Burmistrz Lewina Brzeskiego na wniosek dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, 
złożony w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim nie później jak na 4 dni przed 
zakończeniem danego roku szkolnego, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców na wyróżnienie ucznia w tej 
formie; 

6) Stypendium wynosi 500 zł i ma charakter jednorazowego świadczenia pieniężnego udzielanego na koniec 
danego roku szkolnego; 

7) Środki finansowe na Stypendia będą zabezpieczone w budżecie gminy Lewin Brzeski na dany rok 
budżetowy; 

8) Stypendium jest udzielane niezależnie od sytuacji materialnej ucznia i nie ma charakteru socjalnego; 

9) Wypłata Stypendium będzie dokonywana w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miejskiego w Lewinie 
Brzeskim lub przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy rodzica lub opiekuna prawnego 
ucznia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć w roku szkolnym, w którym przyznano 
Stypendium. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

Sporządził: 
Wydz. OK 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Uzasadnienie
Art. 18 ust 2 pkt 14a) mówi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Przedłożony projekt zawiera zasady
udzielania stypendiów dla uczniów naszych szkół. Należy zwrócić uwagę na fakt, że uchwała poza wsparciem
finansowym najlepszych uczniów będzie miała przede wszystkim walor motywujący, wyzwalający potencjał
naszych uczniów do podejmowania wysiłku zarówno w sferze wychowawczej (ocena z zachowania, aktywność
społeczna, w tym charytatywna) jak i w sferze edukacji oraz zdrowia poprzez aktywizowanie do uczestnictwa
w wielorakich zawodach sportowych. Koszt dla budżetu gminy nie będzie zbyt wysoki, gdyż maksymalnie
wyniesie 6 000 zł. Podjęcie uchwały pozwoli przyznać stypendia dla najlepszych już w bieżącym roku
szkolnym.
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