
 
 

UCHWAŁA NR XLI/332/2020  
RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Burmistrza Miasta 
i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych 

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), na podstawie art. 90 t ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. 
2020 r. poz. 1327) oraz na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2018 r. prawo  o szkolnictwie 
wyższym i nauce ( (Dz. U. z 2020 r., poz. 85, poz. 374, poz. 875 i poz. 1086), uchwala się co następuje: 

§ 1.  Ustala się Regulamin przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla 
uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych za wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia sportowe                      
i  artystyczne, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2.  Traci moc Uchwała Nr XXXVII/319/2020 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia  29 września 2020 r. 
w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania stypendium Burmistrza Miasta iGminy 
Góra Kalwaria dla uczniów/studentów szczególnie uzdolnionych. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góry Kalwarii. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Jan Rokita 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 4 listopada 2020 r.

Poz. 10895



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/332/2020 

Rady Miejskiej Góry Kalwarii 

z dnia 28 października 2020 r. 

Regulamin przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Góry Kalwarii dla uczniów/studentów 
szczególnie uzdolnionych 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Stypendia są formą wspierania uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych, o których mowa                      
w treści niniejszego  regulaminu. 

§ 2. Jako formy realizacji programu ustanawia się stypendia w postaci jednorazowych, raz do roku,  
świadczeń pieniężnych o nazwach:  

1) stypendium za wyniki w nauce, 

2) stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe, 

3) stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne. 

§ 3. Wysokość stypendium uzależniona jest od ilości środków finansowych przeznaczonych na stypendia 
w uchwale budżetowej Rady Miejskiej Góry Kalwarii na dany rok oraz liczby uczniów spełniających warunki 
przyznania stypendium. 

§ 4. Wysokość stypendium jest równa dla wszystkich uczniów, którym zostało ono przyznane za dany rok 
szkolny, a jego wysokość dla każdego ucznia nie może przekraczać maksymalnej kwoty 2.000,- zł (słownie: 
dwóch tysięcy złotych).  

§ 5. Każdy uczeń spełniający kryteria przyznania stypendium, może otrzymać za okres jednego roku 
szkolnego tylko jedno stypendium, bez względu na liczbę osiągnięć i wniosków.     

§ 6. Stypendium, o którym mowa w § 2 pkt. 1 przysługuje uczniom uczęszczającym do następujących szkół 
zlokalizowanych na terenie gminy Góra Kalwaria, bez względu na ich miejsce zamieszkania  oraz uczniom 
zamieszkałym na terenie gminy Góra Kalwaria, którzy uczęszczają do następujących szkół zlokalizowanych 
poza terenem gminy Góra Kalwaria : 

1) szkół podstawowych – od klasy IV do klasy VIII, 

2) szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych. 

§ 7. Stypendium o którym mowa w § 2 pkt. 2 i 3 przysługuje uczniom uczęszczającym do następujących 
szkół zlokalizowanych na terenie gminy Góra Kalwaria, bez względu na ich miejsce zamieszkania oraz 
uczniom zamieszkałym na terenie gminy Góra Kalwaria, którzy uczęszczają do następujących szkół 
zlokalizowanych poza terenem gminy Góra Kalwaria: 

1) szkół podstawowych – od klasy I do klasy VIII, 

2) szkół ponadpodstawowych lub ponadgimnazjalnych, 

a także studentom studiów dziennych stacjonarnych, do czasu ukończenia przez nich 25 roku życia, 
zamieszkałym na terenie gminy Góra Kalwaria. 

§ 8. Stypendium za wyniki w nauce, o którym mowa w § 2 pkt.1 może być przyznane uczniowi, który 
spełnia, co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1) jest laureatem lub uczestnikiem finału międzynarodowej lub krajowej olimpiady przedmiotowej albo 
ogólnopolskiego konkursu wiedzy organizowanych pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, 

2) jest laureatem lub uczestnikiem finału wojewódzkiej olimpiady przedmiotowej lub wojewódzkiego 
konkursu wiedzy organizowanych pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, 
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3) uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej, a w przypadku absolwentów końcowej, średnią ocen        
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

a) 5,60 dla klas IV-VI szkoły podstawowej, 

b) 5,30 dla klas VII-VIII szkoły podstawowej, 

c) 5,00 szkoły ponadpodstawowe lub ponadgimnazjalne. 

§ 9. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne, o którym mowa w § 2 pkt. 3 może być przyznane 
uczniowi oraz studentowi, który spełnia, co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1) jest laureatem lub zdobywcą I, II, lub III miejsca międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu 
artystycznego pod patronatem Ministerstwa Kultury lub państwowych podmiotów kultury o zasięgu 
ogólnopolskim oraz oficjalnych międzynarodowych instytucji kultury, 

2) jest laureatem lub zdobywcą I, II lub III miejsca wojewódzkiego konkursu artystycznego pod patronatem 
państwowych lub samorządowych podmiotów kultury o zasięgu wojewódzkim. 

§ 10. Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe, o którym mowa w § 2 pkt. 2 może być przyznane 
uczniowi oraz studentowi, który spełnia, co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1) jest zdobywcą I, II, lub III miejsca w mistrzostwach Polski, Europy, Świata organizowanych pod 
patronatem Polskiego Związku Sportowego lub innych oficjalnych międzynarodowych związków 
sportowych; 

2) jest zdobywcą I, II lub III miejsca mistrzostw organizowanych pod patronatem państwowych lub 
samorządowych podmiotów o zasięgu wojewódzkim; 

3) jest powołany do kadry narodowej lub wojewódzkiej. 

Rozdział 2. 
Zasady ubiegania się o stypendium oraz warunki jego przyznania 

§ 11. 1.   Wnioski o przyznanie stypendiów mogą składać: 

1) pełnoletni uczniowie/studenci 

2) rodzice lub prawni opiekunowie, w przypadku uczniów niepełnoletnich. 

2. Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza składa się według wzoru określonego w załączniku nr 
1 do niniejszego regulaminu. 

3. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia określone w § 8, §9 
i §10. Do wniosku o stypendium za wyniki w nauce należy dołączyć również kserokopię świadectwa 
szkolnego. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami składa się w formie papierowej 
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
nie później jednak niż do dnia 15 września. 

5. Wnioski złożone z uchybieniem terminu określonego w § 11 ust. 4 pozostawia się bez rozpoznania. 

§ 12. 1.   Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria, po zapoznaniu się z protokołem 
z posiedzenia Komisji Stypendialnej.  

2. Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia Komisję Stypendialną oraz określa zasady i tryb jej działania. 
Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół. 

3. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

1) Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu; 

2) Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju; 

3) Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych; 

4) Dyrektor Ośrodka Kultury; 

5) Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
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4. O wynikach prac Komisji Stypendialnej informuje się wnioskodawców, którzy w terminie 7 dni od 
otrzymania informacji mogą składać odwołanie do Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria. O wynikach 
rozpatrzenia złożonych odwołań zawiadamia się wnioskodawców i uwzględnia się je protokole z posiedzenia 
Komisji Stypendialnej przekazywanym Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

5. Stypendium wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego do dnia 15 grudnia 
każdego roku, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/ opiekuna prawnego stypendysty, zaś 
w przypadku uczniów pełnoletnich i studentów na wskazany przez nich rachunek bankowy lub gotówką 
w kasie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii. 

§ 13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria może przyznać 
z własnej inicjatywy jednorazową nagrodę w formie rzeczowej lub pieniężnej, po zaopiniowaniu przez Komisję 
Stypendialną. 

§ 14. Uczniów/studentów, którym przyznano stypendia Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria honoruje 
się dodatkowo poprzez wręczenie im dyplomu uznania. 

§ 15. O wynikach postępowania w sprawie przyznania stypendiów  zawiadamia się niezwłocznie 
wszystkich wnioskodawców.  

  

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
 

Jan Rokita 
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Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

WNIOSEK 

 
O przyznanie stypendium za **): 

1) wyniki w nauce; 

2) szczególne osiągnięcia artystyczne; 

3) szczególne osiągnięcia sportowe. 

 

 

Dane wnioskodawcy: 

 

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

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………. 

Numer telefonu*………………………………………………………………………………... 

 

Dane osoby ubiegającej się o stypendium: 

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

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu rodzica lub pełnoletniego ucznia/studenta*…………………………………. 

Nazwa szkoły/uczelni …………………………………………………………………………. 

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

Klasa (dot. roku szkolnego za okres którego wnioskowane jest stypendium) ………………… 

Uzasadnienie wniosku (należy wymienić zdobyte osiągnięcia ucznia/studenta): 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

Wykaz załączników potwierdzających zdobyte osiągnięcia: 

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

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

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

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

Średnia ocen ucznia (wypełnić w przypadku stypendium za wyniki w nauce …………. 
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Forma wypłaty stypendium (zaznaczyć właściwe): 

      Numer rachunku bankowego rodzica/opiekuna prawnego (imię i nazwisko), na który 

należy przekazać stypendium: 

 

                                

        

………………………………………………………………………………………………… 
    /imię i nazwisko właściciela rachunku oraz nazwa banku/ 

 

 

 

      Wypłata gotówką w kasie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka zawartych we wniosku o 

przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria dla uczniów/studentów 

szczególnie uzdolnionych w celach związanych z rozpatrywaniem wniosku. 

 

……………………                            ………………………………………………… 
      /data/                                                     /podpis rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia lub studenta / 

 

 

 

    

 

*) pole nieobowiązkowe 

**) zaznaczyć odpowiednie 
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