
Uchwała Nr XXVI/173/2008
Rady Miejskiej w Dziwnowie

z dnia 15 kwietnia 2008r.

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium edukacyjnego, sportowego i artystycznego dla
szczególnie uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjów w Dziwnowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz 558; Nr 113
poz. 984; Nr 153 poz.1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004r.
Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz.
1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 173 poz. 1218) Rada
Miejska w Dziwnowie

uchwala, co następuje

§ 1. 1. Ustanawia się stypendia edukacyjne, sportowe i artystyczne dla szczególnie uzdolnionych
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjów za ich osiągnięcia w nauce, sporcie i twórczości
artystycznej.

2. Stypendia edukacyjne, sportowe i artystyczne wypłacane są z funduszu stypendialnego,
którego wysokość określona jest w uchwale budżetowej gminy na dany rok. Kwota może być
powiększona o fundusze przekazane na ten cel przez osoby prawne i fizyczne.

3. Stypendia edukacyjne, sportowe i artystyczne są wyróżnieniem przyznawanym uczniom
szkoły podstawowej, gimnazjum publicznego i gimnazjum społecznego, którzy zamieszkują na
terenie gminy Dziwnów.

§ 2. Zasady i tryb przyznawania stypendiów określa regulamin, który stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dziwnowa.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dziwnowie



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/173/2008
z dnia 15 kwietnia 2008 roku

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM EDUKACYJNEGO, SPORTOWEGO

I ARTYSTYCZNEGO DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W DZIWNOWIE

§ 1. ZASADY OGÓLNE
1. Stypendium przyznaje się za:
a/ wybitne wyniki w nauce uczniom klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz uczniom

Gimnazjum Publicznego i Społecznego,
b/ wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne (uczniom Szkoły Podstawowej, oraz

Gimnazjum Publicznego i Społecznego) na szczeblu ogólnopolskim, makroregionalnym
lub wojewódzkim,

2. stypendium przyznaje się uczniom, o których mowa w ust. 1, zamieszkującym na terenie
Gminy Dziwnów, w wysokości 100 złotych miesięcznie na okres jednego semestru
szkolnego, przy czym przez zamieszkanie rozumie się posiadanie zameldowania stałego,

3. stypendium nie ma charakteru socjalnego i przyznawane jest w okresach semestralnych
(wrzesień, luty), poprzedzających termin przyznania stypendium,

4. stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych, w sposób określony przez stypendystę
(gotówka lub przelewem na konto), w terminie do 25 każdego miesiąca,

5. wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia ustala Rada Miejska w
Dziwnowie w budżecie gminy na określony rok,

6. dokumentację stypendium stanowią:
a/ kompletne wnioski o stypendium,
b/ protokoły posiedzeń komisji stypendialnej.

7. wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do regulaminu.

§ 2. KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne wyniki w nauce przysługuje uczniom,
o których mowa w § 1 ust. 1 lit.a, którzy spełniają jeden z niżej wymienionych warunków:

a/ są lauretami  wojewódzkich – powiatowych konkursów, olimpiad przedmiotowych lub
finalistami tychże konkursów i olimpiad oraz posiadają wzorową ocenę z zachowania
i średnią ocen 5,0 i wyżej na koniec roku szkolnego lub I semestru,

b/ uzyskują znaczące osiągnięcia pozaszkolne, poza programem kształcenia (np. posiadają
swoje publikacje, wystawy, współpracują z różnymi instytucjami pozaszkolnymi, biorą
udział w konkursach, wyróżniają się działalnością społeczno-użyteczną, wolontariatem
oraz posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,75 i wyżej
na koniec roku szkolnego lub I semestru.

2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe przysługuje
uczniom, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b, którzy spełniają jeden z wyżej wymienionych
warunków:

1a/posiadają wyróżniające wyniki w sporcie ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin
sportu objętych ogólnopolskim systemem współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży



1b/indywidualnie zajęli I – III miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim,
wojewódzkim lub powiatowym,

1c/zespołowo drużyna zajęła I miejsce w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim,
wojewódzkim lub powiatowym,

1d/posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,5 i więcej na
koniec roku szkolnego lub I semestru.

2a/są członkami określonego klubu sportowego lub stowarzyszenia kultury fizycznej,
2b/zobowiązali się do realizacji programu szkolenia określonego przez ten klub lub

stowarzyszenie i posiadają już odpowiednią klasę mistrzowską,
2c/nie pobierają stypendium pochodzących z innych funduszy,
2d/posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 4,0 i więcej na

koniec roku szkolnego lub I semestru.
3.    Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje

uczniom, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. b, którzy spełniają następujące warunki:
a/ uzyskali czołowe miejsca (od I – III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu

ogólnopolskim oraz zwycięstwo w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla woje –
wódzkiego lub powiatowego i posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
oraz średnią ocen 4,0 i więcej na koniec roku szkolnego lub I semestru,

b/ posiadają osiągnięcia w twórczości artystycznej i upowszechnianiu kultury (np. są auto –
rami wydarzeń kulturalnych) i posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania
oraz średnią ocen 4,0 i więcej na koniec roku szkolnego lub I semestru,

c/ dorobek określony pod literami a oraz b poparty powinien być recenzją lub publikacją,
względnie udokumentowany w inny sposób.

§ 3.  TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW

1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje dyrektorom szkół.
Wniosek powinien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną i radę szkoły.
Wniosek o stypendium sportowe lub artystyczne mogą składać poprzez dyrektorów szkół
instytucje i stowarzyszenia, zajmujące się działalnością sportową lub kulturalną.

2. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany i udokumentowany w odniesieniu do
osiągnięć ucznia.
Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów wskazujących
na szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne.

3. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wnioski należy składać w Zespole Obsługi Oświaty i Kultury w Dziwnowie ulica

Sienkiewicza 27, w terminie do 20 września i 15 lutego każdego roku.

§ 4.  TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIUM

1. Stypendium przyznaje Burmistrz Dziwnowa po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji
Stypendialnej zwanej dalej Komisją.

2. Komisję powołuje Burmistrz Dziwnowa w drodze zarządzenia na okres 2 lat.
3. Skład Komisji stanowią:

a/ Zastępca Burmistrza   - przewodniczący komisji
b/ Przedstawiciel ZOOiK   - sekretarz komisji
c/ Przedstawiciel Urzędu Miejskiego
d/ Przewodniczący lub przedstawiciel Komisji Oświaty Rady Miejskiej
e/ Po 1 przedstawicielu Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Gimnazjum



Społecznego
4. Komisja stypendialna wyłania stypendystów i przedkłada kandydatury Burmistrzowi

Dziwnowa, który przyznaje stypendium.
5.   Posiedzenia Komisji stypendialnej zwołuje przewodniczący w terminach do 25 września

i 20 lutego każdego roku, a pod jego nieobecność wyznaczona przez niego na piśmie osoba.
6.   Prace komisji stypendialnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej

2/3 jej członków. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku
równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. Z posiedzenia Komisji
sporządza się protokół, podpisany przez Przewodniczącego i członków Komisji, który
następnie jest przekazywany Burmistrzowi Dziwnowa.

7. Decyzje komisji stypendialnej są ostateczne.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Dziwnowa może przyznać z własnej
inicjatywy jednorazową nagrodę w formie rzeczowej lub finansowej po zaopiniowaniu
przez komisję stypendialną.

§ 6. 1. Lista osób, którym przyznano stypendia Burmistrza Dziwnowa, podlega ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w lokalnej prasie.
2.O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium edukacyjnego Burmistrz Dziwnowa
na piśmie informuje wnioskodawcę.
3. Uchylenie zarządzenia o przyznaniu stypendium może nastąpić w wyniku przerwania
nauki w szkole z przyczyn innych niż losowe.




