
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX/266/2017 
                Rady Miejskiej w Kozienicach 
                z dnia  27 kwietnia 2017 r. 
 

REGULAMIN 

przyznawania Stypendium Burmistrza Gminy Kozienice za szczególne wyniki w nauce, osiągnięcia 
artystyczne i sportowe oraz zasad ich udzielania dla uczniów i studentów I roku. 

 

 

§ 1 

1. Ustanawia się stypendium Burmistrza Gminy Kozienice za szczególne wyniki w nauce, 
osiągnięcia artystyczne i sportowe dla uczniów i studentów I roku. 

2. Stypendium ma na celu wspieranie i motywowanie ucznia do osiągania wysokich wyników 
w nauce, kulturze oraz sporcie. 

3. Stypendia przyznaje się uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych, klas 
gimnazjalnych oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych położonych na terenie Gminy 
Kozienice oraz studentom I roku zamieszkałym na terenie Gminy Kozienice. 

4. Stypendia o których mowa w ust. 3 przyznawane są za szczególne osiągnięcia uzyskane w 
szkołach położonych na terenie Gminy Kozienice, w roku szkolnym poprzedzającym rok 
szkolny, na który przyznaje się stypendium. 

5. Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma 
charakteru socjalnego. 
 

§ 2 

Stypendystami za szczególne wyniki w nauce mogą zostać uczniowie i studenci spełniający 
następujące kryteria: 

1. uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
2. spełniają przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

a) - uczniowie szkoły podstawowej - począwszy od zakończenia nauki w klasie V, którzy w 
klasyfikacji śródrocznej i rocznej poprzedzającej okres, na który ma być przyznane 
stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze co 
najmniej – 5,50 (liczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń); 
- uczniowie klas gimnazjalnych w klasyfikacji śródrocznej i rocznej poprzedzającej okres, 
na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w wymiarze co najmniej – 5,30 (liczonej z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku, bez zaokrągleń);  
- uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej w klasyfikacji śródrocznej i rocznej poprzedzającej 
okres, na który ma być przyznane stypendium, uzyskali średnią ocen z obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych w wymiarze co najmniej – 5,00 (liczonej z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, bez zaokrągleń); 
- studenci I roku w klasyfikacji śródrocznej i rocznej, ostatniej klasy ponadgimnazjalnej, 
uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wymiarze co najmniej – 
5,00 (liczonej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń). 

 
b) w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium są laureatami bądź finalistami 

olimpiad, konkursów na szczeblu wojewódzkim, centralnym lub międzynarodowym 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzenia konkursów, turniejów i 
olimpiad (Dz.U. z 2002r. Nr 13, poz.125 z późń. zm.), 

c) w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium zajęli od I do III miejsca 
w konkursach tematycznych oraz wiedzy o zasięgu co najmniej wojewódzkim, które 
posiadają udokumentowaną wysoką rangę konkursu. 



§ 3 

Stypendia artystyczne przysługują uczniom szkół podstawowych począwszy od 
zakończenia nauki w klasie V, uczniom klas gimnazjalnych, szkól ponadgimnazjalnych 
i studentom I roku, którzy: 

 

1. uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, 
2. uzyskali co najmniej średnią ocen 4,00 z obowiązujących zajęć edukacyjnych, za każdy 

semestr ostatniego roku szkolnego, 
3. spełniają przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

a) zajęli minimum III miejsce w olimpiadach, przeglądach, festiwalach oraz konkursach: 
artystycznych, recytatorskich, plastycznych lub z innych dziedzin sztuki, które 
posiadają udokumentowaną wysoką rangę oraz są o zasięgu co najmniej 
wojewódzkim,  

b) są autorami wydarzeń artystycznych, np.: wystaw, koncertów o zasięgu co najmniej 
wojewódzkim. 

 
 
 

§ 4 

Stypendia sportowe przysługują uczniom szkół podstawowych począwszy od zakończenia 
nauki w klasie V, uczniom klas gimnazjalnych, szkól ponadgimnazjalnych i studentom I roku, 
którzy: 

 
1. uzyskali co najmniej dobrą ocenę zachowania, 
2. uzyskali co najmniej średnią ocen 3,50 z obowiązujących zajęć edukacyjnych, za każdy 

semestr ostatniego roku szkolnego, 
3. spełniają przynajmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 
 

a) są zdobywcami minimum III miejsca w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej                 
w zawodach, turniejach i olimpiadach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim, 
po przejściu kwalifikacji (np. etapu gminnego, powiatowego, międzypowiatowego, 
rejonowego) lub organizowanych przez odpowiednie związki sportowe. 

b) zostali powołani do kadry reprezentacji kraju. 

 

§ 5 

1. Z wnioskiem do Burmistrza Gminy Kozienice o przyznanie stypendium może wystąpić: 
a) rodzic lub prawny opiekun ucznia, 

b) pełnoletni uczeń, 
c) dyrektor szkoły, do której uczęszcza /uczęszczał uczeń/student/ po uzyskaniu 

pozytywnej opinii rady pedagogicznej, 
d) rada szkoły lub rodziców, 

e) organizacje społeczne. 

2. W sytuacji pojawienia się dwóch lub więcej wnioskodawców występujących o ten sam rodzaj 
stypendium dla tego samego ucznia, traktowane to będzie jako jeden wspólny wniosek. 

3. Wnioski składa się w kancelarii Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5 w terminie 
do dnia 30 września danego roku. 

4. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć uwierzytelnione - za zgodność 
z oryginałem - kserokopie dokumentów potwierdzające zdobyte osiągnięcia. 

5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik nr 2 do uchwały. 

6. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 



 

§ 6 
1. Wnioski o stypendium opiniuje Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady 

Miejskiej w Kozienicach. 
2. Komisja ma prawo pozytywnie zaopiniować wniosek, który nie spełnia kryteriów określonych  

w § 2, 3 i 4 regulaminu, przy czym w protokole pisemnie uzasadnia swoją decyzję. 
3. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Gminy Kozienice. 
4. Decyzja Burmistrza o przyznaniu bądź odmowie przyznania jest ostateczna i nie przysługuje 

od niej odwołanie. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Gminy Kozienice może przyznać 
stypendium z własnej inicjatywy również uczniowi, który nie spełnia kryteriów określonych  
w § 2, 3 i 4 regulaminu bez opinii Komisji, przedstawiając pisemną informację wraz               
z uzasadnieniem decyzji na najbliższym jej posiedzeniu. 

6. Stypendium przyznawane jest w formie pieniężnej. 
7. Stypendium może być przyznane maksymalnie na rok szkolny lub akademicki i wypłacane 

jest w ratach miesięcznych. 

8. Wysokość stypendiów na rok szkolny i akademicki określa każdorazowo Burmistrz             
po uchwaleniu corocznej wysokości funduszu stypendialnego w budżecie gminy. 

9. Warunkiem wypłaty stypendium studentom I roku jest rozpoczęcie przez nich studiów,        
co stypendysta powinien udokumentować zaświadczeniem z uczelni. 

10. W przypadku zaprzestania nauki stypendium nie przysługuje. O fakcie zaprzestania nauki 
lub studiów osoba otrzymująca stypendium ma obowiązek zawiadomić Burmistrza Gminy 
Kozienice w terminie 7 dni. 

11. W przypadku stwierdzenia rażącego obniżenia poziomu spełniania kryteriów przez 
stypendystę, Burmistrz może cofnąć stypendium przed upływem okresu na jaki zostało 
przyznane. 

 
§ 7 

Uczeń może mieć przyznane niezależnie, równocześnie stypendium za wyniki w nauce         
i za osiągnięcia artystyczne lub sportowe. 

 

§ 8 

1. Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium zostaną przekazane 
bezpośrednio wnioskodawcy po podjęciu przez Burmistrza decyzji w tej sprawie. 

2. Listę stypendystów podaje się do publicznej wiadomości w szkole, na tablicy ogłoszeń           
i w BIP Urzędu Miejskiego w Kozienicach. 

 

§ 9 

1. Udzielone stypendia będą wypłacane gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Kozienicach  
lub przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe. 

2. W przypadku dziecka niepełnoletniego stypendium wypłacane będzie do rąk rodzica lub jego 
opiekuna prawnego albo przekazywane przelewem na wskazane przez nich konto. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Burmistrz 
Gminy Kozienice. 

 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
Mariusz Prawda 



                                                        Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIX/266/2017 
                Rady Miejskiej w Kozienicach 
                z dnia  27 kwietnia 2017 r. 
  

Wnioskodawca:                                   data ………………………... 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 
 

………………………………. 
     /numer telefonu kontaktowego/ 

 

 
 

W N I O S E K 
 
o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Kozienice za wyniki/osiągnięcia ……………. 
 

……………………………………………………………………………………………………… 
(wpisać odpowiednio: w nauce, sportowe, artystyczne) 

 
 
I. Dane o kandydacie/uczniu: 
 

1. Imię i nazwisko  …………………………………………………………………………………….. 
 
2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………….. 
 
3. PESEL   …………………………………………………………………………………….. 
 
4. Adres zamieszkania   …………………………………………………………………………………….. 
 
5. Nazwa szkoły, do której aktualnie uczeń uczęszcza  …………………………………………………........... 
 

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

 
 

II. Udokumentowanie osiągnięć za rok szkolny …………./………… /zgodnie z regulaminem/.  
 

wypełnia szkoła 
1. Ocena zachowania:  ………………………………………………………………………………….. 

 
2. Średnia ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych w klasie: ………………….. (np. V a; VI b,) 
 

- klasyfikacja śródroczna ……………   
 

- klasyfikacja roczna*   ……………   
 
 
 
………………………………………………..        
           (podpis wychowawcy) 

…………………………………….. 
       /pieczęć i podpis dyrektora szkoły/ 



wypełnia wnioskodawca 
 

3. Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium ………….……… za rok szk. ….../……: 
                /wpisać odpowiednio: w nauce, sportowe, artystyczne/ 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Uwaga! 
Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć uwierzytelnione - za zgodność z oryginałem 
- kserokopie dokumentów potwierdzające w/w osiągnięcia. 
 

4. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata: 
 

1) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
3) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
4) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
5) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
6) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
7) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
8) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
9) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
10) ……………………………………………………………………………………………………………………. 
              

 

Przyznane stypendium proszę:     /wypełnić odpowiednio do zaznaczonego kwadratu/ 

 wypłacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Kozienicach do rąk ……………………….……. 
………………………………………………................... po okazaniu dowodu osobistego,  
      (imię i  nazwisko pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego) 

 przekazać na konto ……………………………..………………………..………………………… 
……………………………………...………………………………………………..…………………. 

(imię i nazwisko właściciela rachunku bankowego, nazwa banku, numer rachunku) 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym wniosku dla potrzeb udzielania stypendium oraz podanie do publicznej 
wiadomości zgodnie z § 8 Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Gminy Kozienice, za szczególne wyniki w nauce, 
osiągnięcia artystyczne i sportowe. 

 
     

     …………………………………………………… 
     /podpis i ewentualnie pieczątka wnioskodawcy/ 

  



Uzasadnienie 

W dniu 27 kwietnia 2016 r. na wspólnym posiedzeniu: 

 Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji,  

 Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, 

 Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska 

został złożony wniosek do Burmistrza o zmianę i aktualizację regulaminu przyznawania 

stypendiów Burmistrza Gminy Kozienice.  

Niniejszy projekt uchwały ze swą propozycją zmian został wypracowany na posiedzeniu 

Komisji Edukacji RM w dn. 18 października 2016 r. Projekt uchwały uwzględnia zmiany 

zachodzące w ustroju szkolnym spowodowane zmianą prawa oświatowego w okresie 

przejściowym tj. objęcie systemem stypendialnym uczniów klas VII i VIII oraz uczniów klas 

gimnazjalnych.  

Ponadto najważniejsze zmiany jakie wniesiono do projektu uchwały to możliwość ubiegania 

się o stypendium już po zakończenia klasy V szkoły podstawowej jak również za zdobycie od I 

do III miejsca w różnych konkursach, olimpiadach, festiwalach itd., które posiadają 

udokumentowaną wysoką rangę konkursu, a w przypadku zawodów sportowych po przejściu 

odpowiednich eliminacji sportowych. 

 


