UCHWAŁA NR XLIV/426/2014
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 12 czerwca 2014 roku
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2013r., poz. 5941 /
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady, tryb przyznawania i wysokość stypendiów dla uczniów
szczególnie uzdolnionych.
§ 2. O stypendium mogą ubiegać się:
1) uczniowie szczególnie uzdolnieni uczęszczający do szkół, dla których organem
prowadzącym lub dotującym jest Gmina Miasta Lipna,
2) uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Lipna, nieuczęszczający do szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna, ale spełniający warunki określone w § 5 pkt
2 niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Ustala się jedno stypendium w wysokości nie wyŜszej niŜ 1.500zł.
2. Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia uzyskane w roku
poprzedzającym przyznanie stypendium.

szkolnym

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do dnia 20 września danego roku.
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz miejsce nauki /szkoły/kandydata,
2) informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć artystycznych kandydata / zaświadczenia
potwierdzające udział w konkursach, potwierdzone kserokopie dyplomów, wyróŜnień i
innych otrzymanych nagród/,
3) wskazanie celu stypendium,
4) opinię jednostki składającej wniosek wraz z uzasadnieniem,
5) ewentualne inne referencje.
§ 5. Stypendium moŜe otrzymać uczeń zwany dalej „Stypendystą”, który spełnia
następujące warunki:
1) uzyskał tytuł laureata lub zdobył miejsce finalisty w międzynarodowym lub
ogólnopolskim, przeglądzie, konkursie, festiwalu, olimpiadzie lub odniósł sukces artystyczny
lub sportowy rangi ogólnopolskiej lub wojewódzkiej a takŜe swoje szczególne zdolności
i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych,
ogólnopolskich lub wojewódzkich i uzyskał ocenę co najmniej dobrą z zachowania,
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2) jest autorem lub współautorem waŜnego wydarzenia artystycznego lub sportowego
adresowanego do mieszkańców miasta Lipna i uzyskał co najmniej dobrą ocenę
z zachowania.
§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać dyrektorzy oraz rady
pedagogiczne szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, stowarzyszenia, dyrektorzy placówek
kulturalnych i sportowych, działających na terenie Gminy Miasta Lipna, których celem
statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieŜy.
2. Dla absolwentów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych wnioski składają dyrektorzy
szkół, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium,
3. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje się raz w roku do końca miesiąca
września danego roku, z zastrzeŜeniem ust. 4.
4. W uzasadnionych przypadkach wnioski o przyznanie stypendium mogą być
rozpatrzone w innym terminie.
§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty,
Kultury, Sportu i Samorządu Rady Miejskiej w Lipnie.
§ 8. 1. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Lipna po rozpatrzeniu wniosków
spełniających wymagania określone w § 5 oraz zaopiniowane przez komisję, o której mowa
w § 7.
2. Za uczniów niepełnoletnich stypendium pobierają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
§ 9. O przyznanym stypendium Burmistrz Miasta Lipna
składającą wniosek, o którym mowa w § 6 oraz Stypendystę.

zawiadamia jednostkę

§ 10. Od decyzji Burmistrza Miasta Lipna odwołanie nie przysługuje.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XLIV/378/2010 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 marca
2010 roku w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
§ 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

