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  REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIUM WÓJTA GMINY JANÓW                          
                DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE 
 

 

 

                                                 Rozdział I 
 
                                      Postanowienia ogólne 
 
               
                                                         § 1 
 

1. Stypendia przyznawane są uczniom szkół podstawowych , gimnazjum i szkół 

ponadgimnazjalnych , zamieszkałym na terenie gminy Janów. 

2. Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów , których zdolności                     

i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić                    

się znaczącymi osiągnięciami artystycznymi . 

3. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Janów. 

4. Wnioski o stypendium opiniuje Komisja Stypendialna zwana dalej Komisją . 

5. Stypendium przyznaje się od września do czerwca danego roku szkolnego  tj. przez 

okres do 10 miesięcy , w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel                

w budżecie gminy. 

 

 

                                                    Rozdział II 
 
                                Kryteria przyznawania stypendiów 
 
                                                              § 2 
 

1. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń , który spełnia 

następujące warunki : 

a) uzyskał tytuł laureata lub zdobył miejsce finalisty w regionalnym lub 

ogólnopolskim konkursie , przeglądzie , festiwalu lub odniósł sukces 

artystyczny rangi ogólnopolskiej , lub swoje szczególne zdolności i wiedzę 

potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach regionalnych                

i ogólnopolskich . 

b) jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego 

adresowanego do mieszkańców gminy Janów. 
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                                                     Rozdział III 
 

                        Tryb i zasady przyznawania stypendiów 
 
                                                             § 3 
 

1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje : 

a) dyrektorom szkół , po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej , 

b) dyrektorowi Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie, 

c) dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie, 

d) dyrektorowi Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego                                  

w Złotym Potoku , 

e) rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia, 

f) zainteresowanym pełnoletnim uczniom. 

2. Zgłaszający powinien wypełnić wniosek o przyznanie stypendium według wzoru 

określonego w załączniku nr. 1 do Regulaminu. 

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć dokumenty lub uwierzytelnione 

kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym 

roku szkolnym. 

4. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Janów w terminie                                

do 31 sierpnia. 

5. Wniosek powinien dotyczyć osiągnięć kandydata w poprzedzającym zgłoszenie roku 

szkolnym. 

6. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

7. Rozpatrzenie wniosków stypendialnych nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 

31 września. 

 

 

                                                                  §4 
 

1. Komisję Stypendialną powołuje Wójt Gminy Janów. 

2. W skład Komisji wchodzą : 

1) Wójt Gminy jako przewodniczący komisji , 

2) Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie, 

3) Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Janowie 

3. Komisja zbiera się w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji i rozpatruje 

wnioski złożone w terminie. 

4. Do zadań Komisji należy : 

a) ocena formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendiów , 

b) ustalenie liczby stypendystów oraz wysokości stypendiów z uwzględnieniem 

środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy, 

c) w uzasadnionych przypadkach występowanie o dodatkowe środki na 

stypendia. 

d) sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji wraz z listą pozytywnie 

zaopiniowanych kandydatów do stypendium. 

5. Referat Organizacyjny Urzędu Gminy zapewnia obsługę organizacyjną Komisji. 
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                                                                          § 5  
 
Wysokość stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne uzależniona jest od wysokości 

środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 

  

 

                                                                           § 6 
 

1. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata. 

2. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania             

w latach następnych. 

 

 

                                                                           § 7 
 

1. Przyznane stypendium wypłacane jest przelewem na konto wskazane przez 

wnioskodawcę na koniec miesiąca. 

2. Za uczniów niepełnoletnich stypendium pobierają ich rodzice lub prawni 

opiekunowie. 

 

 

 

                                                                 Rozdział IV 
 
                                                      Postanowienia końcowe 
 
      
                                                                          § 8 
 
Tryb i procedura przyznawania stypendiów oraz wykaz osób , które je otrzymały podawane         

są do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            Załącznik Nr. 1 do Regulaminu 

 

 

 
Miejsce składania wniosku: 

Urząd Gminy Janów 
ul. Częstochowska 1 
42-253 Janów 

Data wpływu wniosku : 

 

 

Nr. wniosku : 

 

 

                                WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 
                                            WÓJTA GMINY JANÓW 
                          DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH ARTYSTYCZNIE 
 
 

1. Dane kandydata do stypendium : 
 
Imię i nazwisko  

 

Adres zamieszkania   

 

PESEL  

 

 

2. Dane wnioskodawcy : 
 

Status : 

Rodzic /opiekun 

Dyrektor placówki 

Pełnoletni uczeń 

( wpisać właściwe ) 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Numer telefonu 

kontaktowego 

 

Dane placówki 

 

 

 

 

3. Dane o szkole , do której uczęszcza kandydat : 
 

Nazwa szkoły 

 

 

Miejscowość 

 

 

Ulica  

 

 

 

W roku szkolnym ……………….był uczniem klasy…………………… 



 

4. Dane dysponenta stypendium : 
 
Imię i nazwisko  

 
 

Adres zamieszkania 

 
 

PESEL 

 
 

Forma wypłaty 

stypendium 

      □   gotówka                                  □   przelew 

Nazwa banku i numer 

konta bankowego 
 

 
 

5. Uzasadnienie wniosku ( wypełnia wnioskodawca ) : 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

6. Opinia o kandydacie do stypendium                                                                                          
( wypełnia szkoła , do której uczęszcza kandydat) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

miejscowość i data :                                                      podpis i pieczęć dyrektora szkoły: 

 



 
7. Wykaz wymaganych dokumentów załączonych do wniosku : 

 
1. Kserokopia świadectwa szkolnego za ostatni rok nauki 

2. Kserokopie dokumentów potwierdzające konkretne osiągnięcia kandydata                   

w danym roku szkolnym : 

a)…………………………………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………………………………………. 

b)……………………………………………………………………………………….. 

…..……………………………………………………………………………………… 

c)……………………………………………………………………………………...…   

………………………………………………………………………………………….. 

d)………………………………………………………………………………………... 

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

e)…………………………………………………………………………………………

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

f)………………………………………………………………………………………… 

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

3. Inne : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

 

 

Zobowiązuję się do zapoznania oraz przestrzegania Regulaminu udzielania Stypendium 
Wójta Gminy Janów dla uczniów uzdolnionych artystycznie. 
 
Oświadczam, że powyższy wniosek został wypełniony zgodnie z prawdą i że jestem  
świadomy /a odpowiedzialności karnnej z art.233 Kodeksu karnego za podawanie 
nieprawdy lub zatajenie prawdy. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w zakresie 
koniecznym do obsługi administracyjnej Stypendium.  
 

 

 

 

 

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

( miejscowość i data )                                                             ( czytelny podpis wnioskodawcy ) 

 


