
UCHWAŁA NR XIII/102/2019
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zasad i warunków udzielania stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada  Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe zasady i warunki udzielania pomocy uzdolnionym uczniom 
w formie stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego, zakres tej pomocy oraz sposób 
postepowania w sprawach o jej udzielenie.
§ 2. Stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego przyznaje się za szczególne wyniki 
w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe. 

§ 3. Stypendium skierowane jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Drawsko Pomorskie. W 2019 roku stypendium może być 
przyznane również uczniom klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych Gminy Drawsko 
Pomorskie.

§ 4. Stypendium może być przyznane uczniowi , który spełnia następujące kryteria:

1) W wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią ocen minimum 4,75 oraz uzyskał co 
najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

2) Jest laureatem lub zajął I, II, III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, 
zawodach artystycznych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, zgodnie 
z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłaszanym corocznie przez 
Kuratora Oświaty na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) lub Ministra Edukacji Narodowej na podstawie 
art. 44 zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1457 z późn. zm.).

§ 5. 1. Warunkiem ubiegania się o „Stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego” jest 
spełnienie przesłanek, o których mowa w § 3 i § 4 niniejszej uchwały w roku szkolnym 
poprzedzającym przyznanie stypendium, tj. w okresie od 1 września do 31 sierpnia.

2. Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium w danym roku 
szkolnym, z uwzględnieniem ilości i doniosłości osiągnięć.

§ 6. 1 Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje rodzic/prawny opiekun ucznia, 
pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz 
Drawska Pomorskiego może przyznać stypendium z własnej inicjatywy.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do niniejszej uchwały.

3. Wniosek o którym mowa w pkt 2 należy składać po zakończeniu rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych, w terminie od dnia 15 września do dnia 30 września danego 
roku kalendarzowego w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim,
z zastrzeżeniem pkt 6.

4. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów – uwierzytelnione przez dyrektora 
szkoły – potwierdzających wyniki i wybitne osiągnięcia ucznia, o których mowa w § 
4 uchwały.
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5. Wnioski o przyznanie stypendium niespełniające wymogów określonych w niniejszej 
uchwale nie będą rozpatrywane.

6. Wnioski o przyznanie stypendium za rok szkolny 2018/2019 należy składać w terminie 
do dnia 20 października 2019 roku.

§ 7. 1 Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalona będzie 
corocznie w budżecie Gminy Drawsko Pomorskie.

2. Wysokość środków o których mowa w ust. 1 uzależniona jest od możliwości 
finansowych Gminy Drawsko Pomorskie.

3. Ustala się wysokość jednorazowego stypendium w kwocie nie niższej niż 500,00 zł 
(słownie: pięćset złotych) i nie wyższej niż 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

§ 8. 1. Po upływie terminu składania wniosków Komisja powołana przez Burmistrza 
Drawska Pomorskiego w drodze zarządzenia rozpatruje wnioski o przyznanie stypendium.

2. Komisja podejmuje decyzję o wytypowaniu ucznia do przyznania stypendium
i o proponowanej wysokości stypendium uwzględniając rangę konkursu, zajęte miejsce oraz 
wysokość środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Drawsko 
Pomorskie.

3. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę wytypowanych uczniów 
oraz proponowanych wysokości stypendiów i przedstawia Burmistrzowi Drawska 
Pomorskiego do akceptacji.

4. Komisja nie rozpatruje wniosków niekompletnych lub złożonych po terminie.

5. Burmistrz Drawska Pomorskiego podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości 
przyznanych stypendiów określając listę nagrodzonych.

6. Od decyzji Burmistrza Drawska Pomorskiego nie przysługuje odwołanie.

7. Pisemną informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium Burmistrza Drawska 
Pomorskiego za szczególne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe 
przekazuje się wnioskodawcy.

8. Uczeń, któremu zostało przyznane stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego 
zostaje zaproszony na uroczystość wręczenia stypendium. Zaproszenie otrzymują również 
rodzice/opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia wskazani we wniosku o przyznanie 
stypendium.

§ 9. Stypendium jest wypłacane uczniowi w postaci jednorazowego świadczenia 
pieniężnego, gotówką lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
rodzica/prawnego opiekuna./pełnoletniego ucznia.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawska Pomorskiego.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVIII/288/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim 
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia zasad przyznawania jednorazowego 
stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego za osiągniecia sportowe, artystyczne 
i naukowe.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 
1 października 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  w Drawsku 

Pomorskim

Ireneusz Gendek
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WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego 

za rok szkolny ………… 

I. Dane wnioskodawcy: 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………… 

………………………………………. tel. kont. …………………………… 

II. Dane osobowe ucznia: 

1) Nazwisko ………………………………………………………………. 

Imię (imiona) …………………………………………………………… 

2) Data i miejsce urodzenia ……………………………………………….. 

3) Nr PESEL ………………………………………………………………. 

4) Adres zamieszkania …………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………… 

5) Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) 

………………………………………………………………………….. 

6) Nazwa  i adres szkoły ………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

7) Klasa ……………………………………………………………………. 

 

III. Osiągnięcia ucznia do stypendium: 

1) Średnia ocen w roku szkolnym …………………… - …………………. 

2) Ocena z zachowania w roku szkolnym ……………… - ……………….. 

3) Szczególne wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne i sportowe ucznia  

w roku szkolnym 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

A. Osiągnięcia na poziomie ogólnopolskim i wyższym: 

 

Nazwa Organizator Data Uzyskany wynik 
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B. Osiągnięcia na poziomie wojewódzkim:  

 

Nazwa Organizator Data Uzyskany wynik 

    

    

    

    

    

 

IV. Forma wypłaty stypendium: 

□ gotówka 

□ przelewem na konto bankowe o numerze: 

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

Właścicielem konta bankowego jest …………………………………………………………          

V. Załączniki uzasadniające wniosek (w tym potwierdzona kserokopia 

świadectwa): 

1. ………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………………………… 

6. ………………………………………………………………………………… 

7. ………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………… 
         (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

………………………………………………. , dnia ………………………………………….. 

                            (miejscowość) 

 

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem 
Pani/Pana danych osobowych jest: 

Gmina Drawsko Pomorskie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 41 
78-500 Drawsko Pomorskie 
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Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator Danych (AD) powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który 
w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem 
mail iod@drawsko.pl. 
Pełna treść informacji o przysługujących Pani/Panu prawach w zakresie ochrony danych osobowych znajduje 
się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem : 
http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=204804 
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UZASADNIENIE

Celem niniejszej uchwały jest dostosowanie jej zapisów do nowego ustroju szkolnego (wygaszanie
gimnazjów oraz powstanie 8-letnich szkół podstawowych). Wobec powyższego przyjęcie niniejszej
uchwały jest w pełni uzasadnione.
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