
ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.113.2018

BURMISTRZA OLECKA

z dnia 21 września 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia złożonych wniosków o przyznanie stypendium 
Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy Olecko

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 9941)), 
§ 10 ust. 2 i § 11 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr ORN.0007.43.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2017 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania 
edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko (Dziennik Urzędowy Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 3211), zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu udzielenia wsparcia szczególnie uzdolnionym uczniom w formie stypendium o charakterze motywacyjnym za 
wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie lub dziedzinie artystycznej w roku szkolnym 2017/2018, zwanej dalej stypendium 
Burmistrza Olecka, powołuje się Komisję Stypendialną w celu rozpatrzenia złożonych wniosków o przyznanie stypendium 
w następującym składzie:

1) przedstawiciele Burmistrza:

a) Małgorzata Delegacz – kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu jako przewodnicząca Komisji,

b) Katarzyna Judycka – inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu jako sekretarz Komisji,

2) przedstawiciele Komisji Oświaty, Kultury, Promocji Gminy, Sportu i Rekreacji:

a) Krzysztof Fidler,

b) Ferdynand Grodzicki,

3) jako reprezentanci jednostki oświatowej, artystycznej i sportowej:

a) Mirosław Matusiak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich,

b) Radosław Skrodzki – dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku „Mazury Garbate”,

c) Andrzej Kamiński – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku.

§ 2. 1. Do kompetencji Komisji należy:

1) bezstronne przeprowadzenie oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków zgodnie z zapisami  Regulaminu 
przyznawania stypendium Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji szczególnie 
uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, określonego w załączniku do Uchwały
Nr ORN.0007.43.2017 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 czerwca 2017 r.,

2) opracowanie listy kandydatów do przyznania stypendium Burmistrza Olecka wraz z proponowaną jego wysokością.

2. Przewodnicząca Komisji odpowiedzialna jest za:

1) sprawny przebieg pracy Komisji,

2) stosowanie zasady bezstronności podczas prac Komisji,

3) przestrzeganie Regulaminu przez wszystkich członków Komisji,

4) nadzór nad dokumentacją związaną z pracą Komisji,

5) przedłożenie Burmistrzowi protokołu z prac Komisji.

§ 3. 1. Ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków dokonywana jest przez członków Komisji w oparciu o Kartę 
Oceny Formalnej i Merytorycznej Wniosku, stanowiącej załącznik do zarządzenia.

2. Wnioski, które spełniły wszystkie kryteria oceny formalnej poddane zostaną ocenie merytorycznej.

3. Ocena osiągnięć uczniów dokonywana będzie w skali punktowej od 1 do 5, gdzie 1 - to ocena najniższa, 5 - ocena 
najwyższa.

4. W przypadku kwestii spornych członkowie Komisji w drodze głosowania rozstrzygają, który z wniosków o przyznanie 
stypendium Burmistrza Olecka zostanie zarekomendowany Burmistrzowi wraz z jego wysokością.

§ 4. Komisja może proponować wysokość stypendiów, których suma nie przekroczy wysokości środków finansowych 
przeznaczonych na stypendia Burmistrza Olecka w planie finansowym na 2018 r.

1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432.
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§ 5. 1. Komisja podejmuje decyzję większością głosów, przy obecności minimum 50% jej składu osobowego.

2. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącej jest decydujący.

§ 6. 1. Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi jej Przewodnicząca, a w przypadku nieobecności Przewodniczącej osoba 
wskazana przez Burmistrza, spośród składu Komisji na podstawie pisemnego upoważnienia.

2. Zwoływanie posiedzeń Komisji następuje drogą telefoniczną, listowną lub elektroniczną.

3. Obsługę administracyjną prac Komisji zapewnia Wydział Edukacji, Kultury i Sportu.

4. Z posiedzenia Komisji przygotowywany jest protokół.

5. Dokumentacja powstała w toku prac Komisji, w tym protokół przechowywane są w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 7. Regulamin pracy Komisji wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Wacław Olszewski
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KARTA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ WNIOSKU NR …..… 

o przyznanie stypendium Burmistrza Olecka 

za wybitne osiągnięcia uzyskane przez ucznia w roku szkolnym 2017/2018 

 

 
 
Wniosek dotyczy ucznia: ………………………………….…………………………………………….………………………….………………………….. 

(imię i nazwisko ucznia) 
 

KRYTERIA FORMALNE TAK NIE UWAGI 

Wniosek złożony w terminie    

Wnioskodawcą jest osoba/podmiot określony  
w regulaminie przyznawania stypendium 

   

 

L.p. 

WYSZCZEGÓLNIENIE KRYTERIÓW 
SPEŁNIANIE KRYTERIÓW 

FORMALNYCH 
UWAGI 

UCZEŃ W OCENIANYM ROKU SZKOLNYM TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
 

1. 
uczęszczał do klasy  IV lub wyższej szkoły podstawowej 
lub do klasy gimnazjalnej 

  X  

2. mieszkał na terenie Gminy Olecko   X  

3. 
uzyskał ze wszystkich przedmiotów pozytywne oceny 
roczne 

  X  

4. 
uzyskał co najmniej poprawną roczną ocenę  
z zachowania 

  X  

5. uzyskała wysokie wyniki : 

1) w dziedzinie nauki: TAK NIE 
NIE  

DOTYCZY 
UWAGI 

a) 

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 

    

b) 

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 

    

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

    

Załącznik do zarządzenia Nr ORN.0050.113.2018

Burmistrza Olecka

z dnia 21 września 2018 r.
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2) w dziedzinie artystycznej: TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
UWAGI 

a) 
osiągnął sukcesy w konkursach, festiwalach, 
przeglądach, turniejach o zasięgu co najmniej 
wojewódzkim 

    

3) w dziedzinie sportu: TAK NIE 
NIE 

DOTYCZY 
UWAGI 

a) 
uzyskał tytuł mistrza województwa, makroregionu lub 
tytuł mistrza bądź wicemistrza Polski* 

    

b) 

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

    

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

    

d) 
zajął od I do VIII miejsca  
w mistrzostwach Europy* 

    

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

    

* organizowanych przez właściwy związek sportowy 

 

 

 

Wniosek : 

 spełnia kryteria formalne  

 określone w Regulaminie przyznawania stypendium Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu  

 wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko  

 i podlega  ocenie merytorycznej osiągnięć ucznia, 

 

 

 nie spełnia kryteriów formalnych  

 określonych w Regulaminie przyznawania stypendium Burmistrza Olecka w ramach Lokalnego programu    

 wspierania edukacji szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, tj. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

i nie podlega ocenie merytorycznej osiągnięć ucznia. 
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OCENA MERYTORYCZNA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 

Za uzyskane przez ucznia osiągnięcia członkowie Komisji Stypendialnej przyznają punkty od 1 do 5,  

gdzie 1 to ocena najniższa, 5 – ocena najwyższa: 

OCENIANA DZIEDZINA 

Przyznana liczba 

punktów: 

NAUKI ARTYSTYCZNA SPORTU RAZEM: 

    

 

Uwagi członków Komisji Stypendialnej:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

Komisja Stypendialna: 

 

1. ……………………………………………..………………………………. 

2. ……………………………………………..………………………………. 

3. ……………………………………………..………………………………. 

4. ……………………………………………..………………………………. 

5. ……………………………………………..………………………………. 

6. ……………………………………………..………………………………. 

7. ……………………………………………..………………………………. 
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