
UCHWAŁA NR XLVII/310/2014 

 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.  

 

z dnia12 listopada 2014 r. 

 

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp.   

uzdolnionym dzieciom i młodzieży. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) i art. 90t ust.4  ustawy z dnia 7 września 1991r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Miejska w Książu 

Wlkp. uchwala: 
 

Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp.  

uzdolnionym dzieciom i młodzieży 

  

     § 1. Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. uzdolnionym 

dzieciom i młodzieży, określa szczegółowe warunki, zakres i tryb przyznawania stypendium 

Burmistrza Książa Wlkp.  

  

§ 2. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o:  

1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin przyznawania  

stypendium Burmistrza Książa Wlkp.   uzdolnionym dzieciom i młodzieży,  

2) stypendium - należy przez  to rozumieć stypendium Burmistrza Książa Wlkp. 

 

§ 3. Stypendium mogą otrzymać, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie,  

uzdolnione dzieci i młodzież zamieszkujące na terenie Gminy Książ Wlkp. będące uczniami  

szkół podstawowych od klasy czwartej do szóstej i gimnazjów, zlokalizowanych na terenie 

Gminy Książ Wlkp.  
 

§ 4. Ustala się następujące kategorie stypendium: 

1) stypendium za szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce, 

2) stypendium za szczególne indywidualne osiągnięcia sportowe, 

3) stypendium za szczególne indywidualne osiągnięcia artystyczne,  

4) stypendium za szczególne drużynowe osiągnięcia sportowe,  

5) stypendium za szczególne drużynowe osiągnięcia artystyczne.   

 

§ 5.1. Stypendium za szczególne indywidualne  osiągnięcia w nauce może być przyznane 

uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który 

stypendium ma być przyznane, uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę  

z zachowania, 

2) uzyskali w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres na który stypendium ma być 

przyznane tytuł laureata lub finalisty konkursów, turniejów i olimpiad  

przedmiotowych, na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym  

zorganizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125 ze zm.). 

2.Wysokość stypendium za szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce nie może 

być mniejsza niż 300,00 zł i nie może przekraczać kwoty 1500,00 zł. 



3. W przypadku uzyskania przez ucznia w okresie bezpośrednio poprzedzającym 

okres na który stypendium ma być przyznane kilku szczególnych indywidualnych osiągnięć  

w nauce na różnych szczeblach, stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie o najwyższej 

randze.  

 

§ 6.1. Stypendium za szczególne  indywidualne osiągnięcia sportowe może być przyznane 

uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który 

stypendium ma być przyznane, uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania, 

2) uzyskali w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres, na który stypendium ma być 

przyznane miejsce I, II lub III w zawodach   sportowych  organizowanych na szczeblu 

wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

2. Wysokość stypendium za szczególne indywidualne  osiągnięcia sportowe  nie może 

być mniejsza niż 300,00 zł i nie może przekraczać kwoty 1500,00 zł. 

3. W przypadku uzyskania przez ucznia  w okresie bezpośrednio poprzedzającym, okres 

na który stypendium ma być przyznane kilku szczególnych indywidualnych osiągnięć 

sportowych na różnych szczeblach, stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie  

o najwyższej randze. 

 

§ 7.1. Stypendium za szczególne indywidualne osiągnięcia artystyczne może być 

przyznane uczniom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

1) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który 

stypendium ma być przyznane, uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania, 

2) uzyskali w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres, na który stypendium ma być 

przyznane miejsce I, II lub III w konkursach artystycznych organizowanych  

na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

2. Wysokość stypendium  za szczególne indywidualne osiągnięcia  artystyczne nie może 

być mniejsza niż 300,00 zł i nie może przekraczać kwoty 1500,00 zł. 

3. W przypadku uzyskania przez ucznia w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres, na 

który stypendium ma być przyznane kilku szczególnych indywidualnych osiągnięć 

artystycznych na różnych szczeblach, stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie  

o najwyższej randze. 

 

§ 8. W przypadku uzyskania przez  ucznia  w okresie bezpośrednio poprzedzającym okres 

na który stypendium ma być przyznane szczególnych indywidualnych osiągnięć w różnych 

kategoriach o których mowa w § 4, stypendium zostanie przyznane za osiągnięcie  

o najwyższej randze. 

 

§ 9. Kryteria przyznawania oraz wysokość stypendiów, o których mowa w § 6 i § 7 oraz  

§ 8 stosuje się dla stypendiów przyznawanych za szczególne drużynowe osiągnięcia sportowe  

i artystyczne.  

 

§ 10.1. 1. Stypendium, o którym mowa w § 4 pkt. 1-3 przyznaje się na wniosek, którego 

wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

2. Stypendium, o którym mowa w § 4 pkt. 4-5 przyznaje się na wniosek, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego  

w Książu Wlkp., w terminie do końca roku szkolnego, w którym zostały spełnione warunki  

do jego otrzymania. 

4. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić dyrektor szkoły po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej. 



5. Do każdego wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego uzyskaną 

ocenę z zachowania oraz kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie szczególnego 

osiągnięcia w danej kategorii.  

6. Wnioski niekompletne i nie spełniające kryteriów określonych w Regulaminie oraz 

złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

      

§ 11.1. Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego bezpośrednio 

następującego po roku szkolnym, w którym zostały spełnione warunki do jego otrzymania. 

2. Stypendium wypłacane jest jednorazowo w terminie 14 dni od dnia jego przyznania.   

 

§ 12. Wnioski o przyznanie stypendium podlegają opiniowaniu przez Komisję 

Stypendialną powołaną Zarządzeniem Burmistrza Książa Wlkp.  

 

§ 13. Obsługę Komisji Stypendialnej zapewnia Urząd Miejski w Książu Wlkp. 

 

§ 14. 1. Stypendium przyznaje Burmistrz Książa Wlkp.  

2. Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 14 dni od daty jego złożenia w Urzędzie 

Miejskim w Książu Wlkp.   
 

§ 15. 1. O przyznaniu stypendium oraz terminie i miejscu jego wypłaty zawiadamia się  

na piśmie uczniów którym stypendium przyznano. 

2. Wykaz uczniów, którym stypendium przyznano  zamieszcza się na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. 

 

§ 16. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustala się 

corocznie w budżecie Gminy Książ Wlkp.  
 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.  

 

§ 18. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa                      

Wielkopolskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

przyznawania stypendium 

Burmistrza Książa Wlkp. 

uzdolnionym dzieciom i młodzieży.  

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Burmistrza Książa Wlkp. 

za szczególne indywidualne osiągnięcia  
 

1. Wnioskodawca: 

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

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

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

2. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium: 

Imię i nazwisko..…………………………………………………………………….………….. 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………..…. 

Rok szkolny …………………………….. Uczeń klasy ……………………………………….. 

3. Kategoria stypendium:* 

1) stypendium za szczególne indywidualne osiągnięcia w nauce, 

2) stypendium za szczególne indywidualne osiągnięcia sportowe, 

3) stypendium za szczególne indywidualne osiągnięcia artystyczne. 

 

4. Ocena z zachowania …………………………………………………………………….…. 

5. Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Dokumenty potwierdzające uzyskaną ocenę z zachowania oraz szczególne osiągnięcia 

kandydata: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………  …………………………………………. 

(miejscowość i data)     (pieczęć i podpis wnioskodawcy) 



7. Opinia Rady Pedagogicznej 

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

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

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

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

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

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

 

………………………………………  …………………………………………. 

(miejscowość i data)     (podpis upoważnionej osoby) 

 

8. Opinia Komisji Stypendialnej 

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

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

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

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

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

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

 

………………………………………  …………………………………………. 

(miejscowość i data)     (podpis upoważnionej osoby) 

 

9. Decyzja Burmistrza 

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

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

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

 

………………………………………  …………………………………………. 

(miejscowość i data)      (podpis Burmistrza ) 

 

 

 

 

*właściwe zaznaczyć 

 



Załącznik nr 2 do Regulaminu 

przyznawania stypendium 

Burmistrza Książa Wlkp. 

uzdolnionym dzieciom i młodzieży.  

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Burmistrza Książa Wlkp. 

za szczególne drużynowe osiągnięcia   
 

1. Wnioskodawca: 

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

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

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

2. Dane uczniów ubiegających się o stypendium:* 

Imię i nazwisko..………………………………………………………………….…….……... 

Uczeń klasy ………………………………ocena z zachowania ……………………..……….. 

Imię i nazwisko..………………………………………………………………….………...….. 

Uczeń klasy ………………………………ocena z zachowania ……………………..……….. 

Imię i nazwisko..………………………………………………………………….…………..... 

Uczeń klasy ………………………………ocena z zachowania ……………………..……….. 

 

Nazwa szkoły ………………………………………………………………………………..…. 

Rok szkolny ………………………..……..  

3. Kategoria stypendium:** 

1) stypendium za szczególne drużynowe osiągnięcia sportowe, 

2) stypendium za szczególne drużynowe osiągnięcia artystyczne. 

4. Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Dokumenty potwierdzające uzyskaną ocenę z zachowania oraz szczególne osiągnięcia 

kandydatów: 

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

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



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

…………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………  …………………………………………. 

(miejscowość i data)     (pieczęć i podpis wnioskodawcy) 

6. Opinia Rady Pedagogicznej 

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

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

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

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

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

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

 

………………………………………  …………………………………………. 

(miejscowość i data)     (podpis upoważnionej osoby) 

 

7. Opinia Komisji Stypendialnej 

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

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

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

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

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

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

 

………………………………………  …………………………………………. 

(miejscowość i data)     (podpis upoważnionej osoby) 

 

8. Decyzja Burmistrza 

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

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

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

 

………………………………………  …………………………………………. 

(miejscowość i data)      (podpis Burmistrza ) 

 
*należy dodać odpowiednią liczbę wierszy w tabeli, w zależności od liczebności drużyny 

**właściwe zaznaczyć 



Uzasadnienie 

 

do Uchwały Nr XLVII/310/2014 

Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 

 

z dnia 12  listopada 2014r.  

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Książa Wlkp. 
 

Uchwałą Nr XLVI/307/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 października 

2014r. został przyjęty „Gminny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  

i Młodzieży”.  

 

W w/w uchwale zawarto zapis, że szczegółowe warunki, formy, zakres i tryb 

przyznawania pomocy materialnej uzdolnionym dzieciom i młodzieży w ramach Programu 

określi odrębna uchwała Rady Miejskiej w Książu Wlkp. Niniejsza uchwała wykonuje w/w 

zapis.  
 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 
 


