
UCHWAŁA NR VIII.109.2019
RADY GMINY USTKA

z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Ustka dla 
szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na 
terenie Gminy Ustka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 ) w zw. z art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018roku, poz. 1457 ze zm.)

Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:

§ 1. 
Ustanawia się pomoc finansową o charakterze motywacyjnym w formie 

przyznawanego przez Wójta Gminy Ustka stypendium dla szczególnie uzdolnionych 
uczniów pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Ustka.

§ 2. 
Zasady i tryb przyznawania stypendium, o którym mowa w § 1 określa regulamin 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 
Wielkość środków przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 niniejszej 

uchwały określa corocznie Rada Gminy Ustka w uchwale budżetowej.

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§ 5. 
Traci moc uchwała nr XXIX.380.2017 Rady Gminy Ustka z dnia 19 maja 2017 roku 

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.

§ 6. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązująca od 
1 września 2019 r.
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Załącznik do uchwały Nr VIII.109.2019

Rady Gminy Ustka

z dnia 31 lipca 2019 r.

Regulamin określający zasady oraz tryb przyznawania stypendiów 
dla szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę w szkołach 

znajdujących się na terenie Gminy Ustka

§ 1. 

1. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla 
najzdolniejszych uczniów.

2. Stypendium jest wyróżnieniem dla ucznia, którego zdolności i zainteresowania 
wykraczają poza program szkolny.

3. Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych uczący się w szkołach 
znajdujących się na terenie Gminy Ustka.

4. Stypendium, o którym mowa w § 1 ust. 1 przyznawane jest niezależnie od sytuacji 
materialnej ucznia i nie ma charakteru stypendium socjalnego.

§ 2. 

1. Stypendium finansowane jest ze środków budżetowych gminy, przy czym liczba 
stypendiów w danym roku uzależniona jest od możliwości finansowych gminy.

2. Wysokość środków, o których mowa w ust.1 jest wiążąca dla komisji rozpatrującej 
wnioski kandydatów do stypendium Wójta Gminy Ustka.

3. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium.

§ 3. 

1. O uzyskanie stypendium w danym roku szkolnym mogą ubiegać się uczniowie klas V - 
VIII, o których mowa w § 1, którzy w poprzednim roku szkolnym (w klasie IV szkoły 
podstawowej lub wyższej) uzyskali wybitne osiągnięcia w nauce, przez co rozumie się 
spełnienie:

1) warunku koniecznego dotyczącego posiadania wzorowej oceny z zachowania na 
świadectwie ukończenia danej klasy oraz uzyskanie w wyniku klasyfikacji na zakończenie 
roku średniej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącej:

a) w klasach IV-VI szkół podstawowych – co najmniej 5,50;

b) w klasach VII – VIII szkół podstawowych – co najmniej 5,30;

oraz

2) warunków dodatkowych:

a) uzyskania I-III miejsca w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co 
najmniej wojewódzkim,

lub

b) uzyskania I-III miejsca w konkursach pozostałych (np.: plastycznych, muzycznych) na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim,

lub

c) uzyskania I-III miejsca na zawodach sportowych indywidualnie lub drużynowo na 
szczeblu co najmniej wojewódzkim.
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2. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, a jego wypłata następuje co miesiąc, do 
dnia 30 danego m-ca, w okresie od miesiąca września, w którym rok szkolny rozpoczyna się, do 
czerwca następnego roku, z wyjątkiem absolwentów szkół, o których mowa w § 1 ust. 3, dla 
których stypendium zostanie przyznane i wypłacone w formie jednorazowego świadczenia 
pieniężnego.

§ 4. 

1. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:

1) dyrektorzy szkół;

2) dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych;

3) rodzice lub opiekunowie prawni uczniów.

2. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na formularzu wniosku, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w terminie do 30 lipca roku szkolnego 
poprzedzającego rok, w którym stypendium ma być wypłacane, z tym zastrzeżeniem, że 
wnioski na rok szkolny 2019/2020 składa się do 30 września 2019 r.

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1) poświadczone przez szkołę – za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów 
potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok,
w którym stypendium ma być wypłacane (kopie świadectwa, dyplomów itp.)

2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń wydanych przez 
upoważnione placówki potwierdzające zdobyte osiągnięcia.

4. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy Ustka na Biurze Obsługi Interesanta.

§ 5. 

1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja powołana przez Wójta Gminy 
Ustka.

2. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje Przewodniczący Komisji Stypendialnej.

3. Posiedzenie Komisji powinno odbywać się nie później niż w ciągu 25 dni od upływu 
terminu składania wniosków o stypendium.

4. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji uprawniony jest do zwołania 
posiedzenia w innym terminie.

5. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym większością głosów regulaminowego 
składu Komisji.

6. Komisja sprawdza wnioski pod względem formalnym.

7. Komisja rozpatruje wyłącznie wnioski kompletne.

8. Wnioski niekompletne nie podlegają uzupełnieniu po terminie obowiązującym jako 
termin złożenia.

9. Biorąc pod uwagę zapisy § 3 uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania 
stypendium Wójta Gminy Ustka dla szczególnie uzdolnionych uczniów pobierających naukę 
w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Ustka, Komisja ustala proponowaną wysokość 
stypendiów.

10. Komisja może pracować i podejmować decyzje, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co 
najmniej 3/5 regulaminowego składu Komisji.

11. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
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12. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie  
uczestniczący w pracach Komisji.

13. Po zakończeniu prac, Przewodniczący Komisji przedstawia Wójtowi Gminy protokół              
z posiedzenia wraz z wnioskami o przyznanie stypendium.

14. Członkowie Komisji Stypendialnej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracy 
Komisji.

15. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Ustka na wniosek Komisji Stypendialnej w formie 
zarządzenia.

16. Warunki określone w regulaminie są minimum koniecznym, niezbędnym w celu 
uzyskania stypendium Wójta Gminy Ustka.

17. Od decyzji o przyznaniu stypendium bądź nieprzyznaniu nie służy odwołanie.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ustka dla szczególnie uzdolnionych uczniów 
pobierających naukę w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Ustka

Imię

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

Nazwisko

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

Data urodzenia

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

Adres stałego miejsca zamieszkania

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

Nazwa szkoły

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

Klasa

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

Średnia ocen końcoworocznych

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

Ocena zachowania

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

Opis (krótki) osiągnięć kandydata

/Liczba olimpiad, konkursów oraz zajęte lokaty, osiągnięcia kulturalne, społeczne, 
sportowe/

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

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

podpis dyrektora szkoły/rodzica

lub prawnego opiekuna/dyrektora instytucji,

placówki kulturalnej lub sportowej

Załączniki:

1) potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomów lub innych dokumentów 
potwierdzających zdobyte osiągnięcia,

2) potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa,

3) potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia wydanego przez 
upoważnione placówki potwierdzające zdobyte osiągnięcia.
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