
Projekt

UCHWAŁA NR ..............................

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia .............................. 2017 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu 
wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko

Na podstawie art. 90 t  ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. 
zm.1)) oraz art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. 
zm.2)) Rada Miejska w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. W ramach Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie 
Gminy Olecko przyznawane jest stypendium Burmistrza Olecka.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania stypendium Burmistrza Olecka określa regulamin, którego treść stanowi załącznik 
do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr ORN.0007.38.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie Lokalnego 
programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Sobczak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985, poz. 2169, Dz. U. 
z 2017 r. poz. 60, poz. 949.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz.1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730, poz. 935.
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Załącznik do Uchwały Nr ORN.0007…….2017

Rady Miejskiej w Olecku

z dnia 23 czerwca 2017 r.

Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Olecka

w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów

zamieszkałych na terenie Gminy Olecko

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Ustanawia się stypendium Burmistrza Olecka jako wsparcie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy
i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki w nauce, sporcie lub dziedzinie artystycznej, chcą się nadal rozwijać oraz
posiadają wizję swojej dalszej pracy.

§ 2. Udzielenie wsparcia szczególnie uzdolnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Olecko w formie stypendium
o charakterze motywacyjnym za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub dziedzinie artystycznej jest realizacją Lokalnego
programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko.

§ 3. Stypendia przyznawane są raz w roku, w terminie do 30 października za wybitne osiągnięcia uczniów uzyskane
w minionym roku szkolnym i wypłacane jednorazowo w formie pieniężnej.

II. Warunki przyznawania stypendiów

§ 4. Stypendium może otrzymać uczeń, który w ocenianym roku szkolnym uczęszczał do klasy IV lub wyższej szkoły
podstawowej lub do klasy gimnazjalnej i spełnił łącznie poniższe kryteria:

1) mieszkał na terenie Gminy Olecko w roku szkolnym, którego dotyczą uzyskane osiągnięcia,

2) uzyskał z wszystkich przedmiotów pozytywne oceny roczne,

3) uzyskał co najmniej poprawną roczną ocenę z zachowania,

4) uzyskał wysokie wyniki w nauce, sporcie lub dziedzinie artystycznej.

§ 5. 1. O stypendium w dziedzinie nauki może ubiegać się uczeń, który:

1) doszedł do ostatniego i decydującego etapu konkursu w dowolnej dziedzinie nauki na szczeblu ponadwojewódzkim lub
krajowym w następstwie uczestnictwa w co najmniej jednym etapie konkursu – o zasięgu wojewódzkim lub

2) zajął od 1 do 3 miejsca w konkursie w dowolnej dziedzinie nauki na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
organizowanym pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej lub Kuratora Oświaty lub

3) zajął od 1 do 10 miejsca punktowego w konkursie przedmiotowym organizowanym przez Kuratora Oświaty na
szczeblu wojewódzkim.

2. O stypendium w dziedzinie artystycznej może ubiegać się uczeń, który osiągnął sukcesy w konkursach, festiwalach,
przeglądach, turniejach o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

3. O stypendium w dziedzinie sportu może ubiegać się uczeń, który:

1) uzyskał tytuł mistrza województwa, makroregionu lub tytuł mistrza bądź wicemistrza Polski lub

2) zajął od II do III miejsca w mistrzostwach makroregionu przy udziale minimum 10 klubów/drużyn/szkół łącznie
z etapami eliminacji lub

3) zajął od III do V miejsca w mistrzostwach Polski przy udziale minimum 30 klubów łącznie z etapami eliminacji lub

4) zajął od I do VIII miejsca w mistrzostwach Europy lub

5) zajął od I do XII miejsca w mistrzostwach świata, igrzyskach olimpijskich

- organizowanych przez właściwy związek sportowy.

4. Wszystkie wymienione kryteria, o których mowa w ust. 3 dotyczą również dyscyplin drużynowych, w których do
stypendium typuje zawodników drużyny ich trener/nauczyciel:

1) jednego zawodnika, w przypadku drużyny/grupy liczącej do 6 osób,

2) dwóch zawodników, w przypadku drużyny/grupy liczącej więcej niż 6 osób.

5. Kryterium określone w ust. 1 lub 2, lub 3 stanowi minimum osiągnięć ucznia ubiegającego się o stypendium.

§ 6. 1. Potwierdzenie spełnienia kryteriów:
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1) o których mowa w § 4 następuje na podstawie kopii świadectwa szkolnego bądź świadectwa ukończenia szkoły,

2) o których mowa w § 5:

a) ust. 1 i 2 na podstawie kopii zaświadczenia od organizatora konkursu, dyplomu, komunikatu końcowego/protokołu,
regulaminu konkursu,

b) ust. 3 i 4 na podstawie kopii zaświadczenia od organizatora zawodów o liczbie drużyn biorących udział w rywalizacji
oraz osiągniętym miejscu, komunikatu końcowego, dyplomu,

- potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

2. Na wnioskodawcy spoczywa obowiązek pełnego udokumentowania wniosku o przyznanie stypendium o dokumenty,
o których mowa w ust. 1. Wnioskodawca może być poproszony o uzupełnienie wniosku o brakujące dokumenty w ciągu
3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o ich braku. Nieuzupełnienie dokumentów skutkować będzie odrzuceniem
wniosku na etapie oceny formalnej.

III. Nabór wniosków i tryb przyznawania stypendiów

§ 7. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia może wystąpić:

1) dyrektor szkoły, do której uczęszczał uczeń w ocenianym roku szkolnym,

2) rodzic, opiekun prawny ucznia, z wyłączeniem § 5 ust. 4,

3) organizacja pozarządowa, podmiot z nią zrównany na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie lub inny podmiot wspierający bądź wdrażający działania edukacyjne, artystyczne lub sportowe na rzecz
uczniów.

§ 8. 1. Wniosek wraz z załącznikami o przyznanie stypendium za miniony rok szkolny wnioskodawca, o którym mowa w §
7, składa do Burmistrza Olecka do 10 września.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa Burmistrz w formie zarządzenia.

§ 9. Wnioski złożone po terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia.

§ 10. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów rozpatruje Komisja Stypendialna, zwana dalej Komisją.

2. Komisję powołuje Burmistrz w formie zarządzenia.

3. W skład Komisji, o której mowa w ust. 2 wchodzi: dwóch przedstawicieli Burmistrza pełniących funkcję
przewodniczącego i sekretarza komisji, dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji
Rady Miejskiej w Olecku oraz dodatkowo po jednej osobie wskazanej przez Burmistrza reprezentującej jednostkę
oświatową, artystyczną i sportową.

§ 11. 1. Prace Komisji organizuje jej przewodniczący.

2. Komisja pracuje w oparciu o Regulamin określony przez Burmistrza w formie zarządzenia.

3. Obsługę pracy Komisji zapewnia Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku.

§ 12. 1. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium.

2. Ocena osiągnięć szkolnych i pozaszkolnych dokonywana jest przez członków Komisji w oparciu o dokumentację
załączoną do wniosku.

§ 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioskodawcy mogą zostać poproszeni o przedstawienie dodatkowych
informacji lub udokumentowanie danych zawartych we wniosku.

§ 14. 1. Po zakończeniu prac Komisji, jej przewodniczący przedkłada Burmistrzowi protokół końcowy.

2. Burmistrz po zapoznaniu się z merytoryczną oceną wniosków dokonaną przez Komisję podejmuje decyzję
o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium.

3. Decyzja Burmistrza jest ostateczna.

§ 15. 1. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do wiadomości w formie zarządzenia.

2. O przyznaniu, bądź nieprzyznaniu stypendium Burmistrz zawiadamia wnioskodawcę, a także odpowiednio rodzica lub
opiekuna prawnego ucznia.

§ 16. 1. Uczeń może otrzymać jedno stypendium za osiągnięcia uzyskane w danym roku szkolnym.

2. Najniższa kwota przyznanego stypendium wynosi 500 zł.

§ 17. 1. Indywidualna wysokość stypendium uzależniona jest od przedstawionego całokształtu osiągnięć ucznia
w ocenianym roku szkolnym.

2. W przypadku, gdy wysokość środków nie zabezpiecza w pełni potrzeb stypendialnych, stypendium w pierwszej
kolejności przyznawane jest uczniom o największych osiągnięciach.

IV. Postanowienia końcowe

§ 18. Program realizowany będzie ze środków własnych gminy w wysokości określonej przez Radę Miejską w uchwale
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budżetowej.

§ 19. Przepisy niniejszego programu nie stanowią podstawy do roszczeń wnioskodawców ani zobowiązań Gminy Olecko
do przyznania stypendium.
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Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie gminnym umożliwia Radzie Miejskiej podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania
stypendiów dla uczniów, natomiast ustawa o systemie oświaty umożliwia wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów
w drodze tworzenia programów lokalnych lub regionalnych.

Uznając konieczność wspierania szczególnie uzdolnionych uczniów w nauce, sporcie lub dziedzinie artystycznej
proponuje się przyjęcie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu
wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia Burmistrza Olecka określać będzie corocznie Rada
Miejska w Olecku w uchwale budżetowej.
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