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UCHWAŁA Nr XXXV/386/2013
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii
dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.)1) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa sposób realizacji Programu Stypendialnego, zwanego dalej „Programem”,
stanowiącego podstawę przyznawania pomocy materialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w tym:
1. formy realizacji programu;
2. rodzaje oraz warunki przyznawania i wypłacania stypendiów;
3. postępowanie w sprawach przyznawania i wypłacania stypendiów.
§ 2. Celem programu jest:
1. promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez wspieranie i prowadzenie działań na rzecz
podnoszenia wyników w nauce;
2. wspieranie uczniów osiągających wyróżniające wyniki sportowe lub artystyczne;
3. zachęcanie uczniów do reprezentowania i promocji gminy w konkursach i olimpiadach na szczeblu
centralnym i międzynarodowym;
4. pomoc materialna uczniom szczególnie uzdolnionym o charakterze motywacyjnym.
Rozdział 2.
Podstawowe zasady i formy realizacji programu
§ 3.1. Program służy materialnemu wspieraniu szczególnie uzdolnionych uczniów/studentów zamieszkałych
na terenie gminy Góra Kalwaria i uczęszczających do szkół o których mowa w § 4 i uczelni.
2. Jako formy realizacji programu ustanawia się stypendia w postaci jednorazowych świadczeń pieniężnych
o nazwach:
1) Stypendium za wyniki w nauce;
2) Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe;
3) Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne;
§ 4.1. Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 2, 3 może być przyznane, do czasu ukończenia
kształcenia, uczniom zamieszkałych na terenie gminy Góra Kalwaria nw. szkół:
1) podstawowych – od klasy IV, V, VI;
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2) gimnazjalnych;
3) ponadgimnazjalnych.
§ 5. Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, 3 może być przyznane, studentom studiów dziennych
stacjonarnych do czasu ukończenia 24 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Góra Kalwaria.
§ 6. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania.
§ 7. Zapis paragrafu 6 nie dotyczy studentów studiów dziennych do ukończenia 24 roku życia.
Rozdział 3.
Stypendium za wyniki w nauce
§ 8. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który spełnia, co najmniej jedno
z poniższych kryteriów:
1. jest laureatem lub uczestnikiem finału międzynarodowej lub krajowej olimpiady przedmiotowej albo
ogólnopolskiego konkursu wiedzy organizowanych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej;
2. jest laureatem finału wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej lub wojewódzkiego konkursu wiedzy
organizowanych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty;
3. uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów końcowej, średnią ocen
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
1) 5,6 dla szkoły podstawowej;
2) 5,3 dla gimnazjum;
3) 5,0 dla szkoły ponadgimnazjalnej.
Rozdział 4.
Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne
§ 9. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi/studentowi
spełniającemu wymagania opisane w § 6 i spełniającemu co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1. jest laureatem finału międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego;
2. jest laureatem finału wojewódzkiego konkursu artystycznego.
Rozdział 5.
Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe
§ 10. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi/studentowi,
spełniającemu wymagania opisane w § 6 i spełniającemu co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1. jest zdobywcą I, II, III, IV, V lub VI miejsca w mistrzostwach Polski, Europy i Świata;
2. jest zdobywcą I, II lub III miejsca w wojewódzkich i międzywojewódzkich mistrzostwach sportowych.
3. jest powoływany do kadry narodowej lub wojewódzkiej.
Rozdział 6.
Postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania stypendiów
§ 11.1. Maksymalną wysokość indywidualnego stypendium określa Burmistrz Miasta i Gminy Góra
Kalwaria w drodze zarządzenia.
2. Stypendium przyznaje się za okres od września do sierpnia roku szkolnego, w którym zostały spełnione
przesłanki do jego uzyskania.
§ 12.1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:
1) rodzice lub prawni opiekunowie;
2) dyrektorzy szkół,
3) organizacje społeczne,
4) kluby.
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2. Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza składa się według wzoru określonego w załączniku do
uchwały.
3. Wniosek musi być zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
4. Zapis pkt 3 nie dotyczy studentów.
5. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w dziale IV i V.
6. Do wniosku załącza się zaświadczenie z uczelni o realizacji studiów w przypadku studentów.
7. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców po zakończeniu rocznych
zajęć dydaktyczno-wychowawczych, nie później jednak niż do 15 września.
8. Wnioski niekompletne, niespełniające wymogów określonych w programie oraz złożone po terminie, nie
będą rozpatrywane.
§ 13.1. W granicach środków przyznanych na ten cel, stypendia przyznaje Burmistrz po uprzednim,
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję Stypendialną.
2. Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia Komisję Stypendialną oraz określa zasady i tryb jej działania.
3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:
1) Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu,
2) Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju,
3) Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych.
4. Stypendium jest wypłacane do 15 listopada każdego roku, przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez rodzica /prawnego opiekuna/
5. W przypadku uczniów/studentów pełnoletnich na ich własny rachunek.
6. Uczniowie/studenci, którzy nie posiadają rachunku bankowego odbiorą stypendium w wyznaczonym
terminie w szkole lub w Zespole Obsługi Placówek Oświatowych.
§ 14.1. Burmistrz wstrzymuje stypendium albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły
podstawę jego przyznania, a także w razie:
1) skreślenia ucznia/studenta z listy uczniów/studentów;
2) rezygnacji ucznia/studenta z nauki;
3) rezygnacji ucznia/studenta z treningów w klubach sportowych lub zawieszenia w prawach zawodnika przez
statutowe władze klubu.
4) rażącego naruszenia przez ucznia/studenta norm społecznego zachowania.
§ 15. Uczniów/studentów, którym przyznano stypendium Burmistrz honoruje dodatkowo dyplomem
uznania.
§ 16. Traci moc uchwała nr XXIII/246/2012 Rady Miejskiej w Górze Kalwarii z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria dla
uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
1)

Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 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 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 121, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2010r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r., poz. 567.
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Przewodniczący Rady Miejskiej:
Zbigniew Bugno
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