
UCHWAŁA NR XXIII/331/20
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z 2018 r. poz.2245 oraz z 2019 r. poz.1818 
i poz. 2197) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) stypendium – należy przez to rozumieć jednorazowe świadczenie pieniężne dla ucznia 

o charakterze motywacyjnym zwane dalej „stypendium Prezydenta Miasta”;
2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Kołobrzeg;
3) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia uczęszczającego do szkoły podstawowej na 

terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, zamieszkałego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg;
4) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, dla której gmina  jest organem 

prowadzącym oraz szkołę podstawową wpisaną do ewidencji szkół niepublicznych 
prowadzonej przez gminę;

5) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o stypendium dla ucznia;
6) komisji – należy przez to rozumieć komisję kwalifikującą wnioski o stypendia dla uczniów.

§ 2. Celem przyznawania stypendiów Prezydenta Miasta jest wspieranie edukacji 
uzdolnionych uczniów, a w szczególności:
1) motywowanie ich do większej aktywności w procesie zdobywania wiedzy i kształcenia 

umiejętności;
2) promowanie uzdolnionych uczniów;
3) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia wyników w nauce oraz 

rozwijania zdolności naukowych;
4) zachęcanie ich do reprezentowania gminy w konkursach i olimpiadach, na szczeblu 

wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
§ 3. Stypendium Prezydenta Miasta przyznawane jest uczniom szkół podstawowych klas 

IV – VIII.
§ 4. 1. Stypendium Prezydenta Miasta przyznawane jest uczniom za osiągnięcia 

indywidualne jako stypendium I lub II stopnia.
2. Uczeń może otrzymać jedno stypendium Prezydenta Miasta. Stypendium przyznawane 

jest za najwyższe osiągnięcie naukowe ucznia.
§ 5. 1. Stypendium I stopnia przyznaje się w wysokości do 1 000,00 zł uczniom 

spełniającym łącznie poniższe kryteria:
1) w klasyfikacji rocznej, uzyskanie co najmniej wyniku 5,00 ze średniej z ocen;
2) uzyskanie tytułu laureata wojewódzkich konkursów przedmiotowych, organizowanych 

przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad naukowych.
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2. Stypendium II stopnia przyznaje się w wysokości do 700,00 zł uczniom spełniającym 
łącznie poniższe kryteria:
1) w klasyfikacji rocznej, uzyskanie co najmniej wyniku 4,50 ze średniej z ocen;
2) uzyskanie tytułu finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych, organizowanych 

przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz 
sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad naukowych lub:

3) w klasyfikacji rocznej, uzyskanie co najmniej wyniku 4,50 ze średniej z ocen;
4) uzyskanie tytułu laureata lub zdobywcy I-III miejsca w wieloetapowych (min. 3 etapy 

nie wliczając w to etapu szkolnego) konkursach tematycznych, kończących się na etapie 
co najmniej wojewódzkim, w przypadku, gdy uczeń reprezentuje szkołę i jest 
przygotowywany przez nauczyciela danej szkoły.
§ 6. 1. Wniosek o stypendium Prezydenta Miasta dla ucznia składa dyrektor szkoły, do 

której uczęszcza, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
2. Wniosek o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta za osiągnięcia ucznia dyrektor 

składa na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały.
3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia 

ucznia, o których mowa w § 5.
4. Wnioski o stypendia Prezydenta Miasta dyrektorzy szkół składają w terminie do 

15 czerwca danego roku.
5. Wnioski o stypendia Prezydenta Miasta za osiągnięcia, o których mowa w § 5, które 

zostaną uzyskane przez uczniów, w tym absolwentów, po terminie określonym w ust. 4, 
dyrektor szkoły składa w następnym roku szkolnym.

6. Wnioski dyrektorów szkół o stypendia Prezydenta Miasta dla uczniów weryfikuje 
komisja, w skład której wchodzi:
1) trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta, z których jeden jest przewodniczącym komisji;
2) dwóch dyrektorów szkół.

7. Zadaniem komisji jest sprawdzenie wniosków złożonych przez dyrektorów szkół pod 
względem ich zgodności z zapisami niniejszej uchwały. Protokół z posiedzenia komisji 
Przewodniczący przedstawia Prezydentowi Miasta.

8. Decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Prezydent Miasta.
9. Decyzja Prezydenta Miasta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
10. Stypendium Prezydenta Miasta wypłacane jest na rachunek bankowy wskazany 

przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.
§ 7. Wysokość środków finansowych na wypłatę stypendiów ustala corocznie Rada 

Miasta w budżecie gminy.
§ 8. Wręczanie przyznanych stypendiów odbywa się w terminie i miejscu wskazanym 

przez Prezydenta Miasta do końca roku budżetowego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 10. Uchyla się Uchwałę Nr XLII/643/18 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 17 maja 2018 r. 

w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów.
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§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Lewandowski
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/331/20
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 maja 2020 r.

WNIOSEK
O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA

CZĘŚĆ A – Informacje o uczniu
NAZWISKO
IMIĘ 
KLASA
SZKOŁA

CZĘŚĆ B – informacja o szkole
NAZWA SZKOŁY
ROK SZKOLNY
IMIĘ I NAZWISKO 
WYCHOWAWCY KLASY
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA 
PRZEDMIOTOWEGO

CZĘŚĆ C – wniosek o stypendium
ŚREDNIA Z OCEN
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

Kołobrzeg, dnia ......................................
................................................................
pieczątka i podpis dyrektora szkoły
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