
 

 

UCHWAŁA NR XL/358/2017 

RADY GMINY JABŁONNA 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

w sprawie „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez 

przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz.U. 2016, poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Jabłonna uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się jednorazowe stypendium sportowe, artystyczne lub naukowe dla wybitnie uzdolnionych 

mieszkańców Gminy Jabłonna będących uczniami. 

§ 2. Szczegóły przyznawania stypendiów określa Regulamin „Gminnego programu wspierania dzieci 

i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz 

nagród za wysokie wyniki w nauce” stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę stypendiów określa się corocznie 

w uchwale budżetowej gminy Jabłonna, w Dziale 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, Rozdziale 854 16 

– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, Paragrafie 3260 – Inne formy pomocy dla 

uczniów.   

§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Jabłonna podjęta w dniu 26 sierpnia 2015 r. 

w sprawie „Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna poprzez przyznawanie 

stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce”. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Witold Modzelewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 listopada 2017 r.

Poz. 10090



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/358/2017 

Rady Gminy Jabłonna 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

 

Regulamin 

„Gminnego programu wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna  

poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce” 

§ 1. Gmina Jabłonna przyjmuje „Gminny program wspierania dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jabłonna 

poprzez przyznawanie stypendiów sportowych, artystycznych oraz nagród za wysokie wyniki w nauce” zwany 

dalej Programem. 

§ 2. Celem Programu jest: 

 wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

 stymulowanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży 

 kształtowanie aktywnych postaw obywatelskich 

§ 3. Sposób realizacji Programu: 

1. Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży poprzez udzielenie pomocy w formie materialnej. 

2. W ramach programu przyznaje się jednorazowe stypendium za: 

 wyniki w nauce w ostatnim roku nauki dla uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina 

Jabłonna, 

 wybitne osiągnięcia artystyczne dla osób wyróżniających się w dziedzinie twórczości artystycznej, 

 wybitne osiągnięcia sportowe, 

 stypendium uczniowskie może zostać przyznane również uczniowi szczególnie wyróżniającemu się na 

tle społeczności szkolnej. 

3. Komisja Stypendialna może przyznać jednorazową nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcia sportowe lub 

artystyczne, mieszkańcowi gminy Jabłonna, który promuje gminę na arenie krajowej lub 

międzynarodowej. Kandydatami do nagrody mogą być mieszkańcy, którzy w chwili występowania 

o nagrodę byli uczniami – dzieci i młodzież realizująca obowiązek nauki (z wyłączeniem uczniów  

klas I – III szkoły podstawowej). 

4. Dokumentację stypendium stanowią: 

 kompletne wnioski o stypendium ( załączniki do w/w regulaminu) 

 protokoły z posiedzeń Komisji Stypendialnej. 

5. W przypadku stypendium sportowego lub artystycznego, decyzję o jego przyznaniu bądź nie przyznaniu, 

jak również jego wysokość podejmuje Komisja Stypendialna, powołana zarządzeniem Wójta Gminy 

Jabłonna. W skład Komisji wchodzą: 

 Wójt Gminy Jabłonna (Zastępca Wójta lub Sekretarz) 

 dwóch przedstawicieli  Wydziału Oświaty Sportu i Spraw Społecznych 

 przedstawiciel Komisji Oświaty Kultury i Sportu Rady Gminy Jabłonna. 

6. Terminy składania i rozpatrywania wniosków o stypendium sportowe lub artystyczne: 

 wnioski złożone w terminie styczeń – czerwiec, rozpatrywane będą w lipcu lub sierpniu. 

 wnioski złożone w terminie lipiec – listopad, rozpatrywane będą w grudniu. 

 ostateczny termin złożenia wniosku to 30 listopada danego roku kalendarzowego. 

 wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w roku następnym. 

 wnioski o przyznanie jednorazowej nagrody specjalnej będą rozpatrywane po 30 listopada danego roku 

kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek. 
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7. Złożenie wniosku o stypendium nie stanowi gwarancji jego przyznania. 

8. Wnioski należy składać wyłącznie na formularzach stanowiących załącznik do uchwały. Wnioski 

niekompletne lub nieczytelne, jak również złożone na innym formularzu, nie będą rozpatrywane. 

9. Stypendium przyznaje się laureatowi jednorazowo w danym roku kalendarzowym, w którym został 

złożony wniosek. 

10. Kwota przeznaczona na wypłatę stypendiów i nagród  będzie corocznie ustalana w budżecie Gminy 

Jabłonna. W przypadku wyczerpania środków w danym roku budżetowym, złożone wnioski będą 

rozpatrywane w roku następnym. 

11. Laureaci stypendiów przyznanych w roku 2017 w ramach uchwały Nr XII/101/2015 Rady Gminy 

Jabłonna z 26 czerwca  2015 r., nie mogą ponownie ubiegać się o nagrodę w ramach nowo przyjętej 

uchwały w roku budżetowym 2017. 

12. Regulamin obowiązuje od 1 września 2017 roku. 

§ 4. Postanowienia porządkowe 

1. O przyznanym stypendium, wnioskodawca będzie informowany pisemnie, mailowo bądź telefonicznie. 

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne wypłacane będzie przelewem na rachunek 

bankowy wskazany we wniosku. 

3. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Jabłonna, 

ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna. 

§ 5. Szczegółowe warunki przydzielania stypendiów:  

I. Stypendium uczniowskie  

1. Stypendium uczniowskie za wyniki w nauce przyznawane będzie jednorazowo, w kwocie nie wyższej niż 

500 zł, uczniom gminnych szkół publicznych stanowiących gminne jednostki organizacyjne, którzy spełnią 

łącznie poniższe warunki: 

 w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej otrzymali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 

 w ostatnim roku nauki osiągnęli wysoką średnią ocen (min. 5,5) lub uzyskali wysokie wyniki 

w olimpiadach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim. 

2. Stypendium uczniowskie może zostać przyznane również uczniowi szczególnie wyróżniającemu się na tle 

społeczności szkolnej swoją pozytywną postawą i zachowaniem, jak również zaangażowaniem w pracę na 

rzecz innych osób np. w wolontariacie. 

3. Stypendium uczniowskie może otrzymać również laureat olimpiad o zasięgu  ogólnopolskim. W tym 

wypadku laureat  otrzymuje 1 000 zł. 

4. Stypendium wręczane będzie przez Wójta Gminy Jabłonna lub wyznaczoną przez Wójta osobę, na 

uroczystości zakończenia zajęć szkolnych w danym roku szkolnego. 

5. Wniosek o stypendium uczniowskie składa Dyrektor szkoły (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do 

regulaminu). 

6. W związku z ograniczoną roczną kwotą w budżecie Gminy Jabłonna przeznaczoną na stypendia, dyrektor 

szkoły pod koniec roku szkolnego będzie informowany dla jakiej liczby uczniów może złożyć wniosek 

o przyznanie stypendium. 

II. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne  

1. Jednorazowe stypendium za osiągnięcia w sportowe lub artystyczne będzie przyznawane zgodnie ze 

złożonym wnioskiem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Stypendium będzie wręczane przez Wójta Gminy Jabłonna lub przez wyznaczoną przez Wójta osobę, 

w siedzibie Urzędu Gminy Jabłonna. 

3. Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej lub artystyczne może być przyznane tej 

samej osobie tylko jeden raz w danym roku kalendarzowym. 

4. Stypendium może być przyznawane za osiągnięcia w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych. 
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5. Za wybitne osiągnięcia sportowe uznaje się: 

• uzyskanie członkostwa w kadrze narodowej, 

• udział w igrzyskach olimpijskich lub uniwersjadzie, mistrzostwach świata lub Europy, 

• zajęcie miejsca I-IV w mistrzostwach Polski lub innych zawodach tej samej rangi, 

• zajęcie miejsca I-III w mistrzostwach Mazowsza, mistrzostwach Polski lub innych zawodach tej samej 

rangi, 

• zdobycie medalu w ostatnich Mistrzostwach Polski Juniorów lub Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 

w kategoriach sportowych dzieci i młodzieży, 

• reprezentowanie województwo mazowieckie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 

6. Kandydatami do stypendium sportowego mogą być zawodnicy będący mieszkańcami gminy, spełniający 

następujące warunki: 

• są zrzeszeni w klubach sportowych, 

• uprawiają dyscypliny sportowe objęte wykazem polskich związków sportowych Ministra Sportu 

i Turystyki, 

• w chwili przyznawania stypendium byli uczniami realizującymi obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki (z wyłączeniem uczniów klas I – III szkoły podstawowej), 

• w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium osiągnęli wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie sportowym międzynarodowym lub krajowym i godnie reprezentują gminę 

Jabłonna, 

• cechują się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz przestrzegają przepisy sportowe w danej 

dyscyplinie sportu. 

7. Za osiągnięcia artystyczne stypendium przyznaje się laureatom konkursów  i przeglądów o charakterze 

artystycznym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim oraz wojewódzkim, a także laureatom 

posiadającym osiągnięcia i sukcesy w konkursach i przeglądach artystycznych na szczeblu co najmniej 

powiatowym. 

8. Stypendium przyznaje się mieszkańcom Gminy Jabłonna, którzy w chwili przyznawania stypendium byli 

uczniami  realizującymi obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (z wyłączeniem uczniów klas I – III 

szkoły podstawowej). 

9. Stypendium przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w roku, w którym składany jest wniosek oraz za rok 

poprzedni. 

10. Wniosek o stypendium sportowe mogą złożyć: kandydat (jeśli jest pełnoletni), rodzice lub opiekunowie 

prawni kandydata, trenerzy lub przedstawiciele klubu, do którego należy kandydat. 

11. Wniosek o stypendium artystyczne mogą złożyć: kandydat (jeśli jest pełnoletni), rodzice lub opiekunowie 

prawni kandydata, opiekunowie artystyczni kandydata: instruktorzy, nauczyciele. 

12. Wysokość stypendium sportowego wynosi: 

Osiągnięcie Wysokość 

stypendium 

• udział w igrzyskach olimpijskich lub uniwersjadzie, mistrzostwach świata lub Europy,  

• uzyskanie członkostwa w kadrze narodowej, 

• zdobycie medalu w mistrzostwach Polski lub innych zawodach tej samej rangi 

800 -1000 zł 

• zdobycie medalu w mistrzostwach Mazowsza lub innych zawodach tej samej rangi 

• zdobycie medalu w Mistrzostwach Polski Juniorów lub Młodzieżowych Mistrzostwach 

Polski w kategoriach sportowych dzieci i młodzieży, 

• zajęcie IV-VI miejsca w mistrzostwach Polski lub innych zawodach tej samej rangi 

500 – 700 zł 

• zajęcie miejsca IV-VI w mistrzostwach Mazowsza lub innych zawodach tej samej rangi 

• zajęcie IV-VI miejsca  w Mistrzostwach Polski Juniorów lub Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w kategoriach sportowych dzieci i młodzieży, 

• reprezentowanie województwa mazowieckiego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. 

300 -400 zł 
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III. Nagroda specjalna  

1. Komisja Stypendialna może przyznać jednorazową nagrodę specjalną za wybitne osiągnięcia sportowe lub 

artystyczne, mieszkańcowi gminy Jabłonna, który godnie reprezentuje i promuje gminę na arenie krajowej 

lub międzynarodowej. 

2. Za promocję gminy uważa się m.in. występowanie na zawodach i turniejach w barwach gminnych 

tj. w strojach, na których widnieje nazwa gminy Jabłonna lub herb gminy, jak również informacji 

w ogólnodostępnych mediach, że dany zawodnik jest mieszkańcem gminy Jabłonna lub reprezentuje gminę 

Jabłonna. 

3. Kwota nagrody specjalnej będzie przyznawana w łącznej wysokości nie wyższej niż 3.000 zł brutto. 

4. Ta sama osoba może otrzymać nagrodę dwukrotnie w okresie trzech lat (od daty przyznania nagrody po raz 

pierwszy). 

5. Nagrodę specjalną przyznaje się jeden raz w danym roku kalendarzowym. 

6. Nagroda specjalna może być przyznana niezależnie od stypendiów przyznanych na podstawie niniejszego 

Regulaminu. 

7. Wniosek o nagrodę specjalną mogą złożyć:  Wójt Gminy Jabłonna; komisja Rady Gminy Jabłonna właściwa 

dla oświaty, sportu i kultury; opiekunowie artystyczni kandydata: instruktorzy, nauczyciele;  trenerzy lub 

przedstawiciele klubu, do którego należy kandydat. 

8. Wniosek o nagrodę specjalną stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. 
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