
 

 

UCHWAŁA  NR XXIX/…../2021 

RADY  MIEJSKIEJ  W  LIPNIE 

z dnia 14 września 2021 roku 

 

 

w sprawie  wprowadzenia zmian w uchwale.  

    Na podstawie art.  18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  /Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372 / uchwala się co następuje: 

 § 1. Dokonuje się zmian uchwały Nr XII/89/2019 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 22 października 2019 

roku w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz 

nagród Burmistrza Miasta Lipna polegających na tym, że: 

1) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:   

„§ 1. Ustala się regulamin przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz 

nagród Burmistrza Miasta Lipna dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna w brzmieniu stanowiącym załącznik  Nr 1 do uchwały.”, 

2) w załączniku do uchwały: 

a) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 „3. Stypendystami mogą zostać uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych.”, 

b) w § 2 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach - zdobył tytuł finalisty lub laureata 

konkursów organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty lub podmioty 

wymienione w ustalanych na dany rok szkolny przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 

wykazach: 

-  wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych  organizowanych przez inne podmioty 

działające na terenie szkoły dla uczniów szkół podstawowych, które mogą być uwzględnione przez 

dyrektora szkoły, jako szczególne osiągnięcia i wpisane na świadectwo ukończenia szkoły, 

-    wykazie konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego 

Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w danym roku szkolnym, których laureaci są 

przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej, 

-    wykazie  konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w danym roku szkolnym, 

-    osiągnął bardzo dobre wyniki lub tytuł laureata w Międzynarodowym Konkursie matematycznym 

„Kangur”,” 

c) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. O stypendium Burmistrza za osiągnięcia sportowe i artystyczne może ubiegać się uczeń, który 

osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach – zdobył tytuł finalisty lub laureata 

konkursów organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty lub podmioty 



 

 

wymienione w ustalanych na dany rok szkolny przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty  

wykazach: 

- wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych  organizowanych przez inne podmioty 

działające na terenie szkoły dla uczniów szkół podstawowych, które mogą być uwzględnione przez 

dyrektora szkoły, jako szczególne osiągnięcia i wpisane na świadectwo ukończenia szkoły, 

-    wykazie konkursów organizowanych i współorganizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego 

Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w danym roku szkolnym, których laureaci są 

przyjmowani w pierwszej kolejności do szkoły ponadpodstawowej, 

-    wykazie  konkursów tematycznych oraz innych konkursów współorganizowanych przez Kujawsko-

Pomorskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w danym roku szkolnym”, 

d) w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Absolwenci szkoły podstawowej otrzymują stypendium lub nagrodę Burmistrza Miasta Lipna 

jednorazowo, za dziesięć miesięcy, na konto bankowe podane przez rodzica/opiekuna prawnego 

ucznia,” 

e) w  §  5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

 „4. Stypendium Burmistrza Miasta Lipna oraz nagrody Dyrektora szkoły wręczane są w sposób 

uroczysty.” 

§  3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

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

Kujawsko-Pomorskiego. 

                                                 

                                      


