UCHWAŁA NR XLIII/275/18
RADY MIASTA I GMINY DOLSK
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Miasta
i Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875 ze zmianami1)) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 oraz Dz.U z 2017 r. poz. 2203) Rada Miasta i Gminy Dolsk uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin określający zasady i tryb przyznawania stypendium Burmistrza Miasta
i Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych, w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dolsk.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy Dolsk
Janina Pawełczyk

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r., poz. 2232 oraz Dz.U. z 2018 r.,
poz. 130)
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/275/18
Rady Miasta i Gminy Dolsk
z dnia 28 marca 2018 r.
Regulamin określający zasady i tryb przyznawania stypendium
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych
§ 1. 1. Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży realizowane jest poprzez udzielanie
Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk, zwanym dalej stypendium, za wyniki w nauce i i dziedzinach
artystycznych.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendium zabezpiecza w budżecie gminy Rada
Miasta i Gminy Dolsk.
§ 2. 1. Do ubiegania się o stypendium są uprawnieni:
a) w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dolsk, uczęszczający do klas IV–VII
szkół podstawowych i klas II-III gimnazjum prowadzonych na terenie gminy Dolsk,
b) w roku szkolnym 2018/2019 uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dolsk uczęszczający do klas IV–VIII
szkół podstawowych i klas III gimnazjum prowadzonych na terenie gminy Dolsk,
c) od roku szkolnego 2019/2020 uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dolsk uczęszczający do klas IV-VIII
szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Dolsk,
d) uczniowie szkół ponadpodstaowych o uprawnieniach szkół publicznych, kończących się egzaminem
maturalnym zamieszkali na terenie gminy Dolsk,
e) uczniowie zamieszkali na terenie gminy Dolsk, a uczęszczający do szkół podstawowych oraz gimnazjów
poza gminą Dolsk, jednak zgodnie z przypisanym obwodem szkoły,
2. Stypendium przewiduje się:
a) w roku szkolnym 2017/2018 maksymalnie dla 9 uczniów szkół podstawowych, 4 uczniów klas
gimnazjalnych i 3 uczniów szkół ponadpodstawowych,
b) w roku szkolnym 2018/2019 maksymalnie dla 11 uczniów szkół podstawowych, 2 uczniów klas
gimnazjalnych i 3 uczniów szkół ponadpodstawowych,
c) od roku szkolnego 2019/2020 maksymalnie dla 11 uczniów szkół podstawowych i 5 uczniów szkół
ponadpodstawowych,
3. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie, którzy uzyskali na koniec roku szkolnego
średnią ocen nie niższą niż:
a) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych - 5,5
b) uczniowie klas VII-VIII i klas gimnazjum - 5,3
c) uczniowie szkół ponadpodstawowych - 5,2
4. O stypendium ubiegać się mogą także uczniowie, którzy spełniając wymogi określone w ust.1:
a) są laureatami wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich
konkursów i olimpiad przedmiotowych,
b) zdobyli I, II lub III miejsce w przeglądach artystycznych na szczeblu wojewódzkim,
c) zdobyli I – X miejsce w przeglądach artystycznych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
§ 3. 1. Podstawą przyznania stypendium jest złożenie wniosku według wzoru określonego w Załaczniku do
niniejszego regulaminu.
2. Wniosek mogą złożyć: pełnoletni uczeń, rodzice, opiekunowie prawni oraz dyrektor szkoły, do której
uczęszcza uczeń,
3. Wniosek winien zawierać:
a) potwierdzone przez Dyrektora szkoły kopie świadectwa szkolnego,
b) potwierdzone przez wnioskodawcę kopie dokumentów wskazujących na szczególne osiągnięcia naukowe
i artystyczne,
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c) inne dokumenty mogące mieć wpływ na decyzję o przyznaniu stypendium.
4. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Dolsk
w terminie do 10 lipca każdego roku.
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium wstępnie rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna, w skład
której wchodzą:
a) pracownik Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy Dolsk,
b) członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Miasta i Gminy
Dolsk.
2. Do zadań Komisji Stypendialnej należy:
a) analiza formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium,
b) zaopiniowanie wniosków o stypendium pod kątem spełniania przez kandydatów warunków określonych
w niniejszym regulaminie.
3. Decyzję o przyznaniu stypendium po zapoznaniu się z wynikami pracy Komisji Stypendialnej podejmuje
Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk.
4. Stypendium ma charakter jednorazowego świadczenia pieniężnego przyznawanego w wysokości:
a) 300,00 zł dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
b) 500,00 zł dla uczniów klas VII-VIII i klas gimnazjalnych,
c) 700,000 zł dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
5. Lista uczniów, którym zostało przyznane Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk zostaje podana
do publicznej wiadomości w formie publikacji na stronie internetowej Gminy Dolsk.
6. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk wręcza przyznane stypendia w sposób uroczysty.
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Załącznik do Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania stypendium
Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk dla uczniów szczególnie uzdolnionych
( imię i nazwisko wnioskodawcy)
................................................................
................................................................
(adres zamieszkania)
WNIOSEK
o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk za rok szkolny ........./..........
Wnoszę o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk uczniowi/uczennicy:
...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia , data urodzenia, imiona rodziców)
....................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
1. Uzyskał/a w roku szkolny ........................../......................................
a)

średnią ocen

- .....................................

b)

ocenę ze sprawowania - ...............................
w klasie ............................................
.............................................................................................................................................
(nazwa szkoły i adres)
............................................................................................................................................
2. Wyszczególnienie osiągnięć ucznia ....................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................
(data)

..........................................................
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:
1. Potwierdzona przez dyrektora kopia świadectwa szkolnego;
2. Zaświadczenia, dyplomy i inne dokumenty wskazujące na szczególne osiągnięcia naukowe
i artystyczne (potwierdzone kopie)
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