
UCHWAŁA NR XXXVI/266/2018
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 
2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), w związku z Lokalnym Programem Wsparcia Edukacji Uzdolnionych Dzieci 
i Młodzieży z terenu Gminy Rudniki, Rada Gminy Rudniki uchwala:

§ 1. 

W Regulaminie przyznawania stypendium Wójta Gminy Rudniki  stanowiącym załącznik do uchwały 
Nr XI/73/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
przyznawania stypendium Wójta Gminy Rudniki, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się zasady i tryb przyznawania Stypendium Wójta Gminy Rudniki za bardzo dobre 
wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne, kulturalne dla uczniów 
uczęszczających do publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Rudniki.”;

2) § 2. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Regulamin stosuje się dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i klas II-III oddziałów 
gimnazjalnych, którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełniają co najmniej 
jeden z niżej wymienionych warunków w danym roku szkolnym:”;

3) § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Stypendium przyznaje się na wniosek dyrektora szkoły.”.

§ 2. 

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rudniki o którym mowa w § 4 ust. 2 regulaminu 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.
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§ 4. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Gładysz
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/266/2018

Rady Gminy Rudniki

z dnia 26 czerwca 2018 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY RUDNIKI

........................................
(miejscowość, data)

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY RUDNIKI

Zgłaszam wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Rudniki dla:

1. Dane osobowe ucznia:

Nazwisko i imiona ucznia: ………………………………………………………………

Imię ojca: ………………………………………………………………

Imię matki: ………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………

2. Adres zamieszkania: ………………………………………………………………

3. Informacja o szkole:

Nazwa szkoły: ………………………………………………………………………….

W roku szkolnym ………………… jest uczniem/uczennicą klasy …………………....

4. Określenie typu osiągnięć: ...…………………………………………… (edukacyjne, naukowe, 
sportowe, artystyczne, kulturalne)

5. Uzasadnienie złożenia wniosku (opis osiągnięć):

……………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Wykaz załączników (dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów ubiegania się o stypendium - § 2 
ust. 1 niniejszego regulaminu):

1. ……………………………………….

2. ……………………………………….

3. ……………………………………….

………………………………………………….

pieczęć i podpis osoby dokonującej zgłoszenia
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Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych:

� wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ucznia na potrzeby związane z otrzymaniem    
stypendium Wójta Gminy Rudniki

� wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku ucznia poprzez  umieszczanie  na stronie www.rudniki.pl

…………………….                                               …………………………………………………
miejscowość i data                                                              podpis rodzica/prawnego opiekuna
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