
Elektronicznie podpisany przez: 

Jacek Zając 

dnia 22 czerwca 2017 r.

R A D A  M I E J S K A  
w LIPSKU

27-300 Lipsko, u l.l Maja 2 UCHWAŁA NR XL/283/2017
województwo mazowieckie RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie Programu Stypendialnego i Nagród wspierających edukację dzieci i młodzieży
z terenu Miasta i Gminy Lipsko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) i art. 90t ust. 1 pkt 2, 
ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 r., poz. 1943 z późn. 
zm.1*), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program stypendialny wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta 
i Gminy Lipsko.

Rozdział 1.
Cel i kryteria przyznawania stypendium i nagród

§ 2. 1. Program skierowany jest do uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
i Gmina Lipsko.

2. Celem programu jest pomoc w rozwoju edukacyjnym, artystycznym i sportowym dzieci 
i młodzieży.

§ 3. Program obejmuje następujące rodzaje stypendiów i nagród

1) Stypendium za wyniki w nauce;

2) Stypendium za osiągnięcia naukowe;

3) Stypendium za osiągnięcia artystyczne;

4) Stypendium za osiągnięcia sportowe;

5) Nagrody za osiągnięcia w nauce, naukowe, artystyczne lub sportowe.

§ 4. 1. Stypendium za wyniki w nauce może zostać przyznane uczniom szkół dla których organem 
prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko, spełniających łącznie następujące warunki:

1) w minionym roku szkolnym byli uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
i Gmina Lipsko określonych w § 2 ust. 1 i kontynuują naukę;

2) w wyniku klasyfikacji rocznej w minionym roku szkolnym, uzyskali co najmniej bardzo dobrą 
ocenę zachowania i średnią arytmetyczną ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi co 
najmniej 4,75 do 6,00;

3) w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium nie ukończyli 17 roku życia.

2. Stypendium za osiągnięcia naukowe może zostać przyznane uczniom szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko, spełniających łącznie następujące warunki:

1) w minionym roku szkolnym byli uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
i Gmina Lipsko i kontynuują naukę;

2) w wyniku klasyfikacji rocznej w minionym roku szkolnym, uzyskali co najmniej bardzo dobrą 
ocenę zachowania i średnią arytmetyczną ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynosi co 
najmniej 4,75 do 6,00;

3) w minionym roku szkolnym zajęli miejsce od I do III co najmniej etapu wojewódzkiego 
konkursów przedmiotowych, interdyscyplinarnych, olimpiad lub turniejów ogólnopolskich;

^Zm . z 2013 r. poz. 827 oraz z 2016 r. poz. 1010, 1954, 1985, 2169 oraz z 2017 poz. 60)
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4) w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium nie ukończyli 17 roku życia.

3. Stypendium za osiągnięcia artystyczne może zostać przyznane uczniom szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko spełniających łącznie następujące warunki:

1) w minionym roku szkolnym byli uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
i Gmina Lipsko i kontynuują naukę;

2) w wyniku klasyfikacji rocznej w minionym roku szkolnym, uzyskali co najmniej bardzo dobrą 
ocenę zachowania;

3) w minionym roku szkolnym zajęli miejsce od Id o  III w konkursach artystycznych o zasięgu co 
najmniej wojewódzkim;

4) w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium nie ukończyli 17 roku życia.

4. Stypendium za osiągnięcia sportowe może zostać przyznane uczniom szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko, spełniających łącznie następujące warunki:

1) w minionym roku szkolnym byli uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
i Gmina Lipsko i kontynuują naukę;

2) w wyniku klasyfikacji rocznej w minionym roku szkolnym uzyskali co najmniej bardzo dobrą 
ocenę zachowania;

3) w minionym roku szkolnym zajęli miejsce od I do III w zawodach sportowych o zasięgu co 
najmniej powiatowym, ujętych w kalendarium Szkolnego Związku Sportowego;

4) w dniu złożenia wniosku o przyznanie stypendium nie ukończyli 17 roku życia.

§ 5 .1 . Nagrody za osiągnięcia w nauce, naukowe, artystyczne lub sportowe mogą zostać 
przyznane uczniom, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Lipsko, określonych w § 
3 ust. 5, pod warunkiem spełniania przez nich kryteriów przyznania stypendiów za wyniki w nauce, za 
osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia artystyczne lub za osiągnięcia sportowe określonych odpowiednio 
w§ 4 ust. 1 - 4.

2. Pomimo niespełnienia warunku określonego w ustępie 1,nagroda może zostać przyznana także 
uczniom, którzy w kończącym się roku szkolnym uzyskali co najmniej 90% łącznego wyniku ze 
wszystkich części sprawdzianu lub egzaminu.

Rozdział 2.
Tryb przyznawania stypendiów i nagród

§ 6. 1. W celu zaopiniowania wniosków w sprawie przyznania stypendium lub nagrody Burmistrz 
Miasta i Gminy Lipsko powołuje w drodze zarządzenia Radę Stypendialną.

2. Rada Stypendialna zwoływana jest na wniosek przewodniczącego lub jego zastępcy.

3. Rada Stypendialna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
3 członków Rady Stypendialnej.

4. W razie równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego lub - w przypadku jego 
nieobecności - głos zastępcy przewodniczącego.

5. Uchwały Rady Stypendialnej przedstawiane są Burmistrzowi Miasta i Gminy Lipsko, który 
podejmuje decyzję o rodzaju i wysokości stypendium lub nagrody kierując się opinią Rady 
Stypendialnej oraz biorąc pod uwagę środki finansowe zaplanowane w budżecie Miasta i Gminy 
Lipsko na ten cel.

6. Stypendium lub nagrodę przyznaje się na wniosek, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 7. 1. Złożone wnioski podlegają ocenie merytorycznej przez Radę Stypendialną.

2. Wnioski niekompletne i wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Za wniosek 
niekompletny uważa się brak któregokolwiek z załączników wymienionych w § 12.
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3. W przypadku złożenia kilku wniosków dotyczących jednego kandydata, może zostać mu 
przyznane tylko jedno stypendium lub nagroda.

4. Rada Stypendialna sporządza pisemny protokół zawierający listę kandydatów, ocenę wniosków 
i wyniki procedowania.

5. Informację o przyznaniu stypendium lub nagrody przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko 
przekazuje się niezwłocznie stypendyście oraz szkole, której jest uczniem.

6. Uczeń, któremu przyznano stypendium lub nagrodę, uzyskuje tytuł Stypendysty Miasta i Gminy 
Lipsko.

7. Lista stypendystów publikowana jest na stronie internetowej Miasta i Gminy Lipsko.

§ 8. 1. Stypendia określone w § 3 ust. 1 pkt. 1 - 4 wypłacane są w formie pieniężnej od września 
do czerwca, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, przy czym wypłata za miesiąc wrzesień będzie 
przekazywana wraz z wypłatą za miesiąc październik.

2. Nagrody określone w § 3 ustęp 1 pkt. 5 wypłacane są w formie pieniężnej w miesiącu lipcu, 
przy czym dokument potwierdzający przyznanie nagrody wręczany jest uczniowi podczas 
uroczystości zakończenia roku szkolnego.

§ 9. Stypendium lub nagroda przekazywane są na rachunek wskazany we wniosku.

Rozdział 3.
Zasady ubiegania się o stypendia i nagrody

§ 10. Formularz wniosku o przyznanie stypendium lub nagrody, stanowiący załącznik do 
niniejszej Uchwały, można pobrać ze strony internetowej Miasta i Gminy Lipsko lub w Kancelarii 
Urzędu Miasta i Gminy.

§ 11. 1. Stypendium lub nagroda przyznawane jest w trybie konkursu wniosków.

2. Wnioski o stypendia określone w §  3 ust. 1-4 składa się w terminie od 10 sierpnia do 
10 września.

3. Wnioski o nagrody określone w § 3 ust. 5 składa się w terminie od dnia przypadającego na 
14 dni przed dniem zakończenia nauki w roku szkolnym do dnia przypadającego na 7 dni przed dniem 
zakończenia nauki w roku szkolnym.

§ 12. Wniosek o stypendium lub nagrodę składa: dyrektor szkoły, trener lub wychowawca klasy, 
dołączając do niego:

1) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne;

2) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uzyskaną przez ucznia ocenę zachowania i średnią 
arytmetyczna ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych albo kopię zaświadczenia o wyniku 
egzaminu gimnazjalnego;

3) w przypadku stypendiów określonych w § 3 ust. 1-4 kopię świadectwa szkolnego.

§ 13. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko może wstrzymać wypłatę stypendium w przypadku:

1) zawieszenia stypendysty w praw ach ucznia bądź otrzymania przez niego innych kar 
dyscyplinarnych;

2) uzyskania potwierdzonych przez dyrekcję szkoły, do której uczęszcza stypendysta informacji na 
temat naruszenia przez stypendystę norm zachowania lub w innych uzasadnionych przypadkach.

2. Wstrzymanie stypendium następuje od miesiąca następnego po miesiącu, w którym zaistniały 
przyczyny uzasadniające wstrzymanie stypendium.

3. Wstrzymane stypendium wznawia się stypendyście na jego wniosek lub wniosek innego 
wnioskodawcy, o którym mowa w § 12, po ustaniu przyczyn jego wstrzymania, począwszy od 
miesiąca następnego po miesiącu, w którym przyczyny te ustały.
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4. Za okres wstrzymania stypendium świadczenie nie przysługuje.

5. Stypendium lub nagroda wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi 
w całości na rachunek bankowy Miasta i Gminy Lipsko.

6. Przerwanie nauki skutkujące skreśleniem z listy uczniów powoduje utratę prawa do stypendium 
od miesiąca następnego po miesiącu, w którym stypendysta zaprzestał nauki.

§ 14. Wykonanie obowiązków w zakresie realizacji "Programu Stypendialnego i Nagród 
wspierania edukacji dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Lipsko" powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Lipsko.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, 
wchodzi w życie z dniem publikacji im a  zastosowanie do stypendiów i nagród przyznawanych za 
wyniki i osiągnięcia uczniów począwszy od roku szkolnego 2016/2017.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku
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Załącznik do Uchwały Nr XL/283/2017 

Rady Miejskiej w Lipsku 

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wniosek

o przyznanie stypendium lub nagrody 

Wnioskodawca (właściwe podkreślić) 

dyrektor szkoły, trener, wychowawca klasy.

Imię i nazw isko:........................................................................................................................................

A dres:..........................................................................................................................................................

T elefon:.......................................................................................................................................................

Numer konta bankow ego:.......................................................................................................................

Imię i nazwisko właściciela konta bankowego:....................................................................................

Informacja o uczniu:

Imię i nazw isko:.........................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia:.........................................................................................................................

Adres zam ieszkania:..................................................................................................................................

Imię o jc a : ............................................... ......................................................................................................

Imię m atk i:...................................................................................................................................................

T elefon:.........................................................................................................................................................

Informacja o szkole:

Nazwa i adres szkoły:.................................................................................................................................

Klasa do której uczęszczał uczeń w minionym roku szkolnym:........................................................

Imię i nazwisko w ychow aw cy:................................................................................................................

Data i podpis dyrektora szk o ły :...............................................................................................................

D a ta :...............................................  podp is:....................................................

Informacja o osiągnięciach ucznia:

Szczegółowa informacja dotycząca osiągnięć ucznia w tym informacje o zdobytym miejscu, 
nazwie konkursów, (w załączeniu kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia)

R A D A  M I E J S K A  
w LIPSKU 

27-300 Lipsko, u l.l Maja 2 
województwo mazowieckie
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Szczegółowa informacja dotycząca osiągnięć indywidualnych ucznia w zawodach sportowych 
w tym informacje o dyscyplinie i nazwie zawodów sportowych, (w załączeniu kserokopie 
dokumentów potwierdzających osiągnięcia)

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipsku

Cj/ŷ  %
aacek Zając
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