
UCHWAŁA NR XXXV/292/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania i cofania stypendium edukacyjnego za wyniki w nauce i wybitne 
osiągnięcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

Uchwala się co następuje: 

§ 1. 

1. Stypendia edukacyjne przyznawane są uczniom szczególnie uzdolnionym – mieszkańcom Gminy 
Drezdenko, za wybitne osiągnięcia i wysokie wyniki w nauce uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok 
szkolny, na który przyznaje się stypendium. 

2. Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium przysługuje uczniom szkół podstawowych (klas IV-VI) 
i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko. 

3. Stypendia mogą być przyznane maksymalnie 5 najlepszym uczniom w danym okresie przyznawania 
stypendiów, zgodnie z punktacją określoną w Załączniku nr 2 do Uchwały, którzy spełnili łącznie trzy warunki: 

1) uzyskali tytuł laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Lubuskiego Kuratora 
Oświaty na podstawie § 3 ust. 2 w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 
i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) lub uzyskali tytuł laureata konkursu 
interdyscyplinarnego lub tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanego na podstawie 
przepisów ww. Rozporządzenia, 

2) uzyskali na świadectwie średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,5 , 

3) uzyskali na świadectwie co najmniej ocenę dobrą z zachowania. 

§ 2. 1. Wniosek o stypendium mogą złożyć: 

1) dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, 

2) rodzice, prawni opiekunowie ucznia. 

2. Wniosek o stypendium kieruje się do Burmistrza za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty 
w Drezdenku na formularzu, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Uchwały w terminie do dnia 20 lipca. 

§ 3. 1. Stypendia przyznaje Burmistrz po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez Komisję 
Stypendialną. 

2. Burmistrz powołuje Komisję Stypendialną w składzie: 

1) Zastępca Burmistrza – przewodniczący komisji, 

2) Dyrektor Miejsko – Gminnego Zespołu Oświaty - sekretarz komisji, 

3) 3 przedstawicieli Rady Miejskiej wyznaczonych przez Radę Miejską. 

3. Posiedzenia Komisji stypendialnej zwołuje jej przewodniczący w terminach do 20 sierpnia, a pod jego 
nieobecność wyznaczona przez niego na piśmie osoba. Komisja rozpatruje wnioski w co najmniej 3-osobowym 
składzie. 

4. Komisja podejmuje decyzje w oparciu o Tabelę punktową stanowiącą Załącznik nr 2 do Uchwały. Komisja 
Stypendialna ma prawo występowania do wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień i informacji. 

5. Komisja Stypendialna przedkłada Burmistrzowi opinię w sprawie wniosków o stypendium oraz propozycje 
wysokości stypendium z uwzględnieniem założenia, że wysokość stypendium nie może być niższa niż 150 zł 
miesięcznie. 

6. Burmistrz podejmuje decyzje w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu 
odwołania. 
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7. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego tj. od 1 września do 31 sierpnia. 

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może przyznać jednorazowe stypendium po uzyskaniu 
pozytywnej opinii komisji stypendialnej, które nie może być wyższe niż 10% kwoty przeznaczonej w budżecie 
gminy na wypłatę stypendium edukacyjnego. 

9. Stypendia przyznaje się w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie Gminy. 

§ 4. 1. Wszelkie formalności związane z wypłatą stypendium przygotowuje Miejsko - Gminny Zespół 
Oświaty. 

2. Stypendia są wypłacane miesięcznie w kasie Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty lub na konto wskazane 
przez rodzica lub prawnego opiekuna ucznia, któremu stypendium zostało przyznane. Do odbioru gotówki w kasie 
upoważniony jest rodzic lub prawny opiekun. 

3. Uczeń, któremu przyznano stypendium otrzymuje także list gratulacyjny od Burmistrza Drezdenka. 

4. Listę uczniów, którym przyznano stypendia podaje się do publicznej wiadomości, a dyrektora szkoły 
zawiadamia się pisemnie. 

§ 5. 1. Stypendium cofa się w następujących przypadkach: 

1) stypendysta został skreślony z listy uczniów, 

2) stypendysta w trakcie roku szkolnego przestał być mieszkańcem Gminy Drezdenko, 

3) stypendysta nie osiągnął średniej ocen z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,5 lub co najmniej oceny 
dobrej z zachowania na koniec I semestru roku szkolnego w którym wypłacane jest stypendium. 

2. O zaistnieniu okoliczności powodujących cofnięcie stypendium wnioskodawca powinien niezwłocznie 
zawiadomić Burmistrza. 

3. Cofnięcie stypendium następuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstały 
przyczyny określone w ust. 1. 

4. O cofnięciu stypendium Burmistrz powiadamia stypendystę oraz jego rodziców lub prawnych opiekunów. 

5. Decyzja Burmistrza o cofnięciu stypendium jest ostateczna, tzn. nie przysługuje od niej odwołanie. 

6. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia traktuje się 
jako świadczenie nienależne i stypendysta zobowiązany jest do jego zwrotu za okres, w którym nie dysponował 
prawem do jego otrzymywania. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Stypendium edukacyjne ma charakter motywacyjny i ma na celu wsparcie finansowe dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych mieszkających w Gminie Drezdenko i osiągających bardzo dobre wyniki w nauce w szkołach dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko. Jest wyróżnieniem indywidualnym dla uczniów, których 
zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi 
osiągnięciami naukowymi. Wspieranie uzdolnionych, aktywnych i pracowitych uczniów ożywi pozytywną 
rywalizację oraz będzie sprzyjać rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań. Uczniowie ubiegający się o stypendium 
promują naszą gminę poprzez udział w konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich. 
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Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXXV/292/2013  
z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

WNIOSEK 

O PRZYZNANIE STYPENDIUM EDUKACYJNEGO 

 

1.  Imię i nazwisko ucznia …….................................................................................................................... 

2.  Data i miejsce urodzenia ...................................................................................................................... 

3.  Adres zamieszkania ............................................................................................................................. 

4.  Nazwa i adres szkoły, klasa .................................................................................................................. 

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

5.  Średnia ocen na świadectwie z przedmiotów obowiązkowych  ….................... 

6.  Ocena zachowania na świadectwie ..................... 

7.   Wyszczególnienie osiągnięć kandydata do stypendium ..................................................................... 

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

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

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

9.   Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata: 

 1) kserokopia świadectwa szkolnego promocyjnego lub świadectwa ukończenia szkoły, 

2) kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia o których mowa w § 1 ust. 3   

pkt 1 uchwały: 

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

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

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

 

 

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

                    (wnioskodawca )                                                                                                                 (data)    
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Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XXXV/292/2013  
z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

 
 

Tabela punktowa 

Kryterium Zakres Punkty 

 
1. Osiągnięcia naukowe 
 

 
1. Laureat konkursu przedmiotowego organizowanego 
przez Lubuskiego Kuratora Oświaty na podstawie             
§ 3 ust. 2 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.). 
 
2. Laureat konkursu interdyscyplinarnego lub 
tematycznego o zasięgu ponadwojewódzkim 
organizowanego na podstawie przepisów 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu    
z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów                    
i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).  
 
3. Finalista konkursu przedmiotowego organizowanego 
przez Lubuskiego Kuratora Oświaty na podstawie                
§ 3 ust. 2 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu 
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

 
2. Średnia ocen na 
świadectwie z 
przedmiotów 
obowiązkowych 

 
powyżej 5.50 

 
powyżej 5.30 do 5.50 

 
powyżej 5.00 do 5.30 

 
powyżej 4.80 do 5.00 

 
od 4.50 do 4.80 

 

 
5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 

 
3. Ocena zachowania 
 
 

 
Wzorowe 

 
Bardzo dobre 

 
Dobre 

 

 
3 
 

2 
 

1 
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