
UCHWAŁA NR XXXIX/259/2021 
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy uzdolnionym 
dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie Gminy Lądek-Zdrój 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U.2020.1327) oraz w związku z Uchwałą Nr XXXVI/249/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie 
przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie 
Gminy Lądek-Zdrój Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się Regulamin określający szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży 
pobierającej naukę na terenie Gminy Lądek-Zdrój, bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej 
pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.  

2. Wzór wniosku o stypendium Rady Miejskiej Lądka-Zdroju stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

3. Wzór wniosku o Nagrodę Burmistrza Lądka-Zdroju stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXI/217/13 Rady Miejskiej Lądka-
Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 
dla uczniów oraz uchwała nr XLVI/364/10 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie 
„Regulaminu przyznawania nagrody Burmistrza Lądka-Zdroju dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Lądka-Zdroju 

 
 

Małgorzata Bednarek 
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Regulamin określający szczegółowe warunki udzielania pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży 

pobierającym naukę na terenie Gminy Lądek-Zdrój 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) konkursie – rozumie się przez to konkursy organizowane dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych ze 

wszystkich zajęć edukacyjnych objętych ramowym planem nauczania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.2020.1036);                                                       

2) olimpiadzie – rozumie się przez to olimpiady organizowane dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 

oraz uczniów liceów ogólnokształcących, techników, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II 

stopnia, z każdego przedmiotu ogólnokształcącego lub dziedziny wiedzy, jako trójstopniowe zawody o 

zasięgu ogólnopolskim, w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności,  

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.2020.1036);            

3) turnieju – rozumie się przez to trójstopniowe zawody organizowane dla uczniów branżowej szkoły I stopnia 

o zasięgu ogólnopolskim, obejmujące problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy 

zawodowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.2020.1036);        

4) laureacie konkursu / olimpiady / turnieju – rozumie się przez to ucznia zdobywającego najwyższe lokaty w 

konkursie, olimpiadzie, turnieju, czyli I, II, III miejsce. Potwierdzenie tego faktu następuje przez użycie 

przez organizatora na dyplomie lub zaświadczeniu jednoznacznego określenia potwierdzającego I, II lub III 

miejsce w konkursie, olimpiadzie, turnieju;  

5) kandydacie – rozumie się przez to ucznia spełniającego kryteria nagrody, która ma mu być przyznana;  

6) uzdolnionych dzieciach i młodzieży oraz wybitnych osiągnięciach – rozumie się przez to uczniów o 

nienagannym zachowaniu i o wysokich predyspozycjach do uczenia się i/lub rozwijania swoich 

zainteresowań i osiągających sukcesy określone w pkt 4, czego odzwierciedleniem jest wypełnienie 

kryteriów do uzyskania którejkolwiek z form wsparcia finansowego zawartych w uchwale;  

7) formy pomocy – rozumie się przez to wsparcie finansowe w postaci określonej w § 2.  

      § 2. 1. Formą pomocy udzielanej uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie Gminy 

Lądek-Zdrój są świadczenia finansowe w postaci: 

1) stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju  

2)    Nagrody Burmistrza Lądka-Zdroju.  

          

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/259/2021

Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Id: 5CAD268B-D8AF-4135-94B4-E95F42A285CE. Podpisany Strona 1



 

 

 

 

          2. Stypendium i Nagroda jest indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów legitymujących się wybitnymi    

         osiągnięciami.  

3. Stypendium i Nagroda mogą być przyznane uczniom, którzy spełnili określone w Regulaminie kryteria.  

Otrzymanie jednej formy pomocy nie wyklucza otrzymania drugiej.  

    4. Rada Miejska Lądka-Zdroju planuje ogólną kwotę przeznaczoną na stypendia Rady Miejskiej w uchwale 

budżetowej.  

     5. Burmistrz Lądka-Zdroju planuje ogólną kwotę przeznaczoną na nagrody Burmistrza Lądka-Zdroju w uchwale 

budżetowej. 

 

 

Rozdział 2. 

Tryb i zasady przyznawania stypendium Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 

§ 3. 1. Rada Miejska przyznaje stypendia na wniosek:  

a) dyrektora szkoły, 

b) nauczyciela, 

c) trenera, 

d) rodzica (opiekuna prawnego), ucznia niepełnoletniego, 

e) pełnoletniego ucznia. 

2. Wnioski niekompletne lub niespełniające kryteriów formalnych określonych w niniejszym Regulaminie oraz 

wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

3. Stypendium przyznawane jest uczniom klas 4-8 szkół podstawowych i uczniom szkół ponadpodstawowych 

pobierających naukę na terenie Gminy Lądek-Zdrój. 

4. Stypendium przyznaje się za osiągnięcia uzyskane w ostatnim roku szkolnym poprzedzającym złożenie 

wniosku. 

5. Podczas przyznawania stypendium dodatkowym atutem jest udokumentowana aktywna działalność ucznia na 

zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych, propagująca postawy prospołeczne i promująca środowisko lokalne. 

6. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

        § 4.  Warunki, jakie należy spełnić do uzyskania stypendium: 

1) średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasyfikacji rocznej na poziomie nie niższym niż:  

a) 5,00 – w przypadku osiągnięć w zakresie przedmiotów szkolnych z wyłączeniem wychowania fizycznego, 

plastyki i muzyki, 

b) 4,00 – w przypadku osiągnięć w zakresie wychowania fizycznego, 

c) 4,00 – w przypadku osiągnięć w zakresie plastyki i muzyki; 

2) tytuł finalisty lub laureata konkursu / olimpiady / turnieju na szczeblu co najmniej powiatowym; 

3) co najmniej dobra ocena z zachowania. 

§ 5. 1. Wnioski należy składać w Biurze Rady Miejskiej Lądka-Zdroju do  30 września danego roku. 

       2. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia kandydata (np.: dyplomy, 

wyróżnienia, komunikaty sportowe).  
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Rozdział 3. 

Formy i zakres przyznawania stypendiów Rady Miejskiej Lądka-Zdroju 

§ 6. 1. Stypendium przyznaje się uchwałą rady Miejskiej Lądka-Zdroju na okres roku szkolnego w formie dziesięciu 

miesięcznych wypłat. 

 

2. Wypłata stypendium następuje na konto bankowe wskazane we wniosku lub w formie gotówki wypłacanej 

w kasie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój. 

3. Stypendium przyznane uczniowi nie może przekroczyć kwoty 250,00 zł miesięcznie (brutto). 

 

Rozdział 4. 

Tryb i zasady przyznawania Nagrody Burmistrza Lądka-Zdroju 

§ 7. 1. Burmistrz Lądka-Zdroju przyznaje Nagrodę Burmistrza Lądka-Zdroju w celu uhonorowania uczniów za 

wybitne osiągnięcia i sukcesy.  

       2. Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody przysługuje wyłącznie dyrektorom szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Lądek-Zdrój i w których kandydaci pobierają naukę.  

       3. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

       4. Nagroda może być przyznana tylko jednemu uczniowi każdej szkoły Gminy Lądek-Zdrój, który spełnia 

jedno z następujących kryteriów: 

1)  jest laureatem konkursów, olimpiad i turniejów o zasięgu międzynarodowym lub randze ogólnopolskiej, 

zorganizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.2020.1036) lub     

       2) jest uczniem, który uzyskał tytuł laureata/finalisty olimpiady zwalniającej z przystąpienia do egzaminu  

     maturalnego, lub  

    3) jest maturzystą, który przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych oraz co najmniej do dwóch  

       egzaminów na poziomie rozszerzonym (lub dwujęzycznym) i w danym roku szkolnym uzyskał z każdego 

       z egzaminów, do których przystąpił, wynik nie niższy niż 92%, lub 

       4) jest uczniem ostatniej klasy, kończącym naukę odpowiednio w szkole podstawowej lub w szkole  

ponadpodstawowej w danym roku szkolnym, którego średnia ocen w klasyfikacji rocznej jest najwyższa w 

szkole, lub 

5) jest uczniem uzyskującym inne wybitne osiągnięcia, w wyniku czego przyczynia się do promocji Gminy 

Lądek-Zdrój, 

z zastrzeżeniem, że uczeń wywiązuje się nienagannie z podstawowych obowiązków ucznia, uzyskując w 

klasyfikacji rocznej co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocenę z obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych na poziomie nie niższym niż:  

- 5,50 w szkole podstawowej, 

- 5,00 w szkole ponadpodstawowej. 

      5. Wnioski niekompletne lub niespełniające kryteriów formalnych określonych w niniejszym Regulaminie 

oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

      6. Do wniosku należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń lub dyplomów 

potwierdzających wybitne osiągnięcia kandydata. 

      7. Wnioski składa się najpóźniej w ostatnim tygodniu nauki danego roku szkolnego w Urzędzie Miasta i 

Gminy Lądek-Zdrój.  
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Rozdział 5. 

Formy i zakres przyznawania Nagrody Burmistrza Lądka-Zdroju 

§ 8. 1. Nagroda przyznawana jest na podstawie zarządzenia Burmistrza Lądka-Zdroju jeden raz w roku, na 

zakończenie roku szkolnego. 

         2. Wypłata Nagrody następuje na konto bankowe wskazane we wniosku lub w formie gotówki wypłacanej 

w kasie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój.  

  3. Wysokość nagrody nie może przekroczyć 1000 zł (brutto).  

 

 

 

Rozdział 6. 

Postanowienia końcowe 

§ 9. 1. Wysokość stypendiów i Nagrody w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria 

Regulaminu i przeznaczonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Lądek-Zdrój.  

             2. Stypendia przyznawane są uchwałą Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, a Nagrody Burmistrza Lądka-Zdroju – 

zarządzeniem Burmistrza Lądka-Zdroju.  

                 3. Od uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Burmistrza Lądka-Zdroju nie przysługuje odwołanie.  

Id: 5CAD268B-D8AF-4135-94B4-E95F42A285CE. Podpisany Strona 4



 

Id: 5CAD268B-D8AF-4135-94B4-E95F42A285CE. Podpisany Strona 5



……………………………………………………………. 
/wnioskodawca/ 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 
/adres do korespondencji wnioskodawcy/ 

……………………………………………………………. 
/numer telefonu wnioskodawcy/ 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU 

1. Imię i nazwisko kandydata ubiegającego się o stypendium:

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

2. Data i miejsce urodzenia:

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

3. Adres zamieszkania (miejscowość, kod, ulica, nr domu):.

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

4. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych):

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

5. Nr tel. rodzica (opiekuna prawnego), pełnoletniego kandydata:

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

6. Nazwa i adres szkoły oraz klasa, której uczniem jest kandydat ubiegający się o stypendium

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

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

7. Oceny:

• średnia ocen z przedmiotów za cały rok szkolny …………………. 

• roczna ocena z zachowania ……………………………………….. 

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

  /pieczątka szkoły/   /data i podpis dyrektora szkoły/ 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/259/2021

Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

z dnia 26 sierpnia 2021 r.
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8. Uzasadnienie złożenia wniosku (wypełnia osoba składająca wniosek): 
 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

                                                                                  …………………………….……….. /podpis wnioskodawcy/ 

 

        

          9. Dokumenty (załączniki do wniosku) potwierdzające konkretne osiągnięcia kandydatki / kandydata 

ubiegającej / ubiegającego się o stypendium: 

 

1) ……………………………………………………………………………………………….…………….… 

2) ……………………………………………………………………………………………….…………….… 

3) …………………………………………………………………………………………….……………….…  

4) …………………………………………………………………………………………….……………….… 

5) ……………………………………………………………………………………………………….…….… 

6) ………………………………………………………………………………………………………….……. 

7) ……………………………………………………………………………………………………….…….… 

8) …………………………………………………………………………………………………………..…… 

9) …………………………………………………………………………………………………….……….… 

10) ……………………………………………………………………………………………………………… 

10.  Nr konta bankowego do przekazania stypendium dla ucznia: 

 

.............................................................................................................................................................................. 

 

           

 

           ………………………………………                                              ……………………………………. 
                        /miejscowość, data/                                                                                        /podpis wnioskodawcy/  
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……………………………………………………………. 
/wnioskodawca/ 

…………………………………………………………….... 

………………………………………………………..……. 
/adres do korespondencji wnioskodawcy/ 

…………………………………………………………….. 
/numer telefonu wnioskodawcy/ 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE NAGRODY BURMISTRZA LĄDKA-ZDROJU  

1. Imię i nazwisko kandydata ubiegającego się o Nagrodę:

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

2. Data i miejsce urodzenia:

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

3. Adres zamieszkania (miejscowość, kod, ulica, nr domu):

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

4. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych):

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

5. Nr tel. rodzica (opiekuna prawnego), pełnoletniego kandydata:

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

6. Nazwa i adres szkoły oraz klasa, której uczniem jest kandydat ubiegający się o Nagrodę:

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

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

7. Oceny:

• średnia ocen z przedmiotów za cały rok szkolny …………………. 

• roczna ocena z zachowania ……………………………………….. 

……………………………………….. ……………………………………………. 

/pieczątka szkoły/  /data i podpis dyrektora szkoły/ 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/259/2021

Rady Miejskiej Lądka-Zdroju

z dnia 26 sierpnia 2021 r.
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8. Uzasadnienie złożenia wniosku (wypełnia osoba składająca wniosek): 

 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

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

............................................................................................................................................................................... 

                                                                                      ……………………………………….  / podpis wnioskodawcy/ 

 

9. Dokumenty (załączniki do wniosku) potwierdzające konkretne osiągnięcia  kandydatki / kandydata  

ubiegającej / ubiegającego się o Nagrodę: 

 

1) ……………………………………………………………………………………………….……………… 

2) ……………………………………………………………………………………………….……………… 

3) …………………………………………………………………………………………….………………… 

4) …………………………………………………………………………………………….………………… 

5) …………………………………………………………………………………………………….………… 

6) ………………………………………………………………………………………………………….…… 

7) ……………………………………………………………………………………………………….……… 

8) ……………………………………………………………………………………………………..………… 

9) …………………………………………………………………………………………………….………… 

10) ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Nr konta bankowego do przekazania Nagrody dla ucznia: 

............................................................................................................................................................................. 

……………..……………….….                                                              ………………………………………. 
           /miejscowość, data/                                                                                                     /podpis wnioskodawcy/  

 

 

UWAGI  BURMISTRZA  LĄDKA-ZDROJU 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………… 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art 14a, Rada Miejska 

Lądka-Zdroju postanowiła podjąć uchwałę w sprawie zasad udzielania wsparcia finansowego dla uczniów szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. Celem podjęcia uchwały jest motywowanie, wspieranie i nagradzanie 

uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie ich uzdolnień, zainteresowań i 

umiejętności. Uczniowie reprezentujący Gminę Lądek-Zdrój i osiągający wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach i 

turniejach o szczeblu co najmniej powiatowym mają wpływ na pozytywy wizerunek Gminy Lądek-Zdrój. W ocenie 

Rady Miejskiej na wyróżnienie zasługują uczniowie wyróżniający się wybitnymi zdolnościami i osiągnięciami. 

Uchylenie uchwały Nr XXXI/217/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania stypendiów Rady Miejskiej dla uczniów oraz uchwały nr XLVI/364/10 Rady Miejskiej w Lądku-

Zdroju z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie „Regulaminu przyznawania nagrody Burmistrza Lądka-Zdroju dla uczniów 

szkół prowadzonych przez Gminę” podyktowane jest wprowadzeniem nowego regulaminu.  

 Zastępca Burmistrza Lądka-Zdroju 

  

Alicja Piwowar 
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