UCHWAŁA NR IX/60/19
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Dobiegniew.
Na podstawie art. 90t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1457 ze zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. W ramach „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
zamieszkałych na terenie Gminy Dobiegniew”, ustala się szczegółowe warunki udzielania pomocy
oraz tryb postępowania w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów.
§ 2. O stypendium Burmistrza Dobiegniewa może ubiegać się uczeń, który posiada stałe
zameldowanie na terenie gminy Dobiegniew i spełnił w trakcie kształcenia przynajmniej jeden
z poniższych warunków:
1) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach wiedzy - zdobył tytuł finalisty lub laureata
konkursów przedmiotowych organizowanych lub współorganizowanych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty na szczeblu:
a) wojewódzkim,
b) ogólnopolskim,
c) międzynarodowym.
2) uzyskał znaczące miejsca w zawodach sportowych organizowanych w ramach wojewódzkiego
i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży:
a) w turniejach i zawodach sportowych w dyscyplinach indywidualnych, miejsca I-III,
b) w dyscyplinach zespołowych, miejsca I-III.
3) wykazał się innymi szczególnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi, itp., co najmniej na
szczeblu wojewódzkim.
§ 3. 1. Przyznanie stypendium Burmistrza nie jest zależne od warunków materialnych kandydata
oraz innych otrzymanych nagród i wyróżnień.
2. Przyznanie stypendium Burmistrza w danym roku nie jest zależne od otrzymania takiego
samego lub podobnego stypendium w latach poprzednich.
3. Stypendium Burmistrza określone w § 2 pkt. 1, 2 i 3 przyznawane jest jednorazowo do dnia
31 lipca każdego roku.
4. Stypendium płatne jest na rachunek bankowy rodzica dziecka lub jego prawnego opiekuna.
§ 4. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia Burmistrza określa na dany
rok uchwała budżetowa.
2. Wysokość środków finansowych, o której mowa w ust. 1, winna zabezpieczyć potrzeby na
wypłatę stypendiów Burmistrza, ustalonych według poniższych zasad:
1) uczniowi spełniającemu warunek określony w § 2 pkt. 1 lit „a” przysługuje jednorazowe
stypendium w wysokości do 500 zł, wielokrotny finalista/laureat do 1000 zł,
2) uczniowi spełniającemu warunek określony w § 2 pkt. 1 lit „b” przysługuje jednorazowe
stypendium w wysokości do 1000 zł,
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3) uczniowi spełniającemu warunek określony w § 2 pkt. 1 lit „c” przysługuje jednorazowe
stypendium w wysokości do 1500 zł
4) uczniowi spełniającemu warunek określony w § 2 pkt. 2 lit „a” przysługuje jednorazowe
stypendium w wysokości do 500 zł,
5) uczniowi spełniającemu warunek określony w § 2 pkt. 2 lit „b” przysługuje jednorazowe
stypendium w wysokości do 300 zł,
6) uczniowi spełniającemu warunek określony w § 2 pkt. 3 przysługuje jednorazowe stypendium
w wysokości do 500 zł,
7) stypendium określone w pkt. 1,2,3,4,5,6 przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane w danym roku
szkolnym.
§ 5. 1. Wniosek o przyznanie stypendium sporządza dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń na
formularzu stanowiącym załącznik do uchwały i przekazuje do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.
2. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem
potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne ucznia.
3. Wnioski o przyznanie stypendiów Burmistrza Dobiegniewa określone w § 2 ust.1, 2 i 3 należy
składać do 01 lipca każdego roku.
4. Złożenie wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Dobiegniewa nie stanowi podstawy do
roszczenia o jego przyznanie.
5. Do oceny formalnej wniosku Burmistrz Dobiegniew powołuje Komisję Stypendialną.
6. Decyzję w sprawie przyznania stypendium i jego wysokości podejmuje Burmistrz Dobiegniewa.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
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Załącznik do uchwały Nr IX/60/19
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 30 maja 2019 r.
WNIOSEK ZGŁOSZENIA KANDYDATA O STYPENDIUM BURMISTRZA
1. Imię i nazwisko kandydata
...................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania kandydata
...................................................................................................................................................
3. Data urodzenia kandydata, pesel
....................................................................................................................................................
4. Szkoła, klasa
.....................................................................................................................................................
5. Dane wnioskodawcy - nazwa instytucji lub imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz jej adres,
nr telefonu
.....................................................................................................................................................
6. Numer konta bankowego rodzica/prawnego opiekuna
…………………………………………………………………………………………………..
7. Uzasadnienie wniosku
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
........................................
Data

........................................
(podpis zgłaszającego)

Decyzja Burmistrza:
.................................................................................................................................................
Data..........................20.....r.

Podpis

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