UCHWAŁA Nr XVII.218.2016
RADY GMINY USTKA
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami:
Dz. U. z 2014 r. poz. 7, Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 357, poz. 1418, poz. 1629, Dz. U. z
2016 r. poz. 35, poz. 64 i poz. 195) po przyjęciu Lokalnego Programu Wspierania Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Ustka
Rada Gminy Ustka
uchwala co następuje:
§1.
W celu podniesienia poziomu wykształcenia mieszkańców, zmniejszenia bezrobocia oraz
stworzenia warunków aktywności zawodowej i społecznej młodych mieszkańców Gminy
Ustka, określa się zasady udzielania stypendium uczniom i studentom.
§2.
Stypendium jest przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, książek, podręczników,
prasy fachowej oraz sprzętu niezbędnego do rozwijania zainteresowań stypendysty.
§3.
1. Do ubiegania się o stypendium mają prawo zamieszkujący na terenie Gminy Ustka:
1) uczniowie publicznych szkół podstawowych,
2) uczniowie publicznych gimnazjów,
3) uczniowie publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
4) studenci I roku studiów dziennych publicznych szkół wyższych.
2. Warunkiem ubiegania się o stypendium przez ucznia jest zamieszkiwanie na terenie
Gminy Ustka przez okres co najmniej jednego roku, a dla studenta I roku studiów pięć lat,
liczonych wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek.
3. W zakresie warunku, o którym mowa w ust. 2 ubiegający się składa stosowne
oświadczenie.
§4.
1. Wysokość i ilość przyznanych stypendiów uzależniona jest od wysokości środków
określonych w budżecie gminy na dany rok na ten cel i liczby kandydatów spełniających
kryteria określone w regulaminach stanowiących załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
2. Wysokość stypendium dla uczniów nie może być niższa niż 100 zł i wyższa niż 200 zł
miesięcznie.
3. Wysokość stypendium dla studentów I roku nie może być niższa niż 200 zł i wyższa niż
400 zł miesięcznie.
§5.
1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
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1) I semestr – od września do stycznia,
2) II semestr – od lutego do czerwca.
2. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry:
1) I semestr – od października do stycznia,
2) II semestr – od lutego do czerwca.
3. Stypendium przyznaje się na każdy semestr, na odrębnie składany wniosek.
4. Przyznane stypendium będzie wypłacane miesięcznie z dołu za dany miesiąc gotówką
w kasie Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Ustce, ul. Dunina 24, lub
na wniosek rodzica ucznia niepełnoletniego/prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia,
studenta, przelewem bankowym do dnia 30 każdego miesiąca.
§6.
1. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium upływa:
1) za pierwszy semestr - 31 sierpnia każdego roku,
2) za drugi semestr - 15 lutego każdego roku.
2. Wnioski składa się w Urzędzie Gminy w Ustce, ulica Dunina 24.
§7.
Wniosek o stypendium mogą złożyć:
1) pełnoletni uczeń, student I roku,
2) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po uzyskaniu akceptacji ucznia pełnoletniego
lub rodzica ucznia / prawnego opiekuna,
3) rodzic/prawny opiekun ucznia niepełnoletniego.
§8.
Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna powołana przez Wójta
Gminy Ustka, w składzie:
1) sekretarz Gminy Ustka – przewodniczący Komisji,
2) dyrektor Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół w Ustce – z-ca
przewodniczącego Komisji,
3) przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Spraw Socjalnych,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Gminy Ustka – członek Komisji,
4) przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – członek Komisji,
5) pedagog Zespołu Szkół Samorządowych w Objeździe – członek Komisji.
§9.
1. Posiedzenie Komisji Stypendialnej zwołuje Przewodniczący Komisji Stypendialnej.
2. Posiedzenie Komisji powinno odbywać się nie później niż w ciągu 25 dni, po upływie
terminu składania wniosków o stypendium.
3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Komisji uprawniony jest do zwołania
posiedzenia w innym terminie.
4. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym większością głosów regulaminowego
składu Komisji.
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5. Komisja sprawdza wnioski pod względem formalnym.
6. Komisja rozpatruje wyłącznie wnioski kompletne.
7. Biorąc pod uwagę zapisy § 2 i § 5 niniejszej uchwały Komisja ustala wysokość
stypendiów.
8. Komisja może pracować i podejmować decyzje, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co
najmniej 3/5 regulaminowego składu Komisji.
9. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.
10. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie
uczestniczący w pracach Komisji.
11. Po zakończeniu prac, Przewodniczący Komisji przedstawia Wójtowi Gminy protokół
z posiedzenia wraz z wnioskami o przyznanie stypendium.
12. Członkowie Komisji Stypendialnej nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracy
Komisji.
§10.
Stypendium przyznaje Wójt Gminy Ustka, na wniosek Komisji Stypendialnej, w formie
zarządzenia.
§11.
Szczegółowe zasady przyznania stypendiów dla uczniów i studentów określają regulaminy,
o których mowa w § 12.
§12.
1. Ustala się Regulamin przyznawania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół
podstawowych i gimnazjalnych, za wybitne osiągnięcia w nauce i innych dziedzinach,
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się Regulamin przyznawania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół
ponadgimnazjalnych, za wybitne osiągnięcia, w nauce i innych dziedzinach, stanowiący
załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się Regulamin przyznawania stypendium studentom I roku studiów stanowiący
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§13.
Tracą moc:
1. Uchwała Nr XVI.196.2016 Rady Gminy Ustka z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie w
zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
2. Uchwała Nr XXXIII/386/2009 Rady Gminy Ustka z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie
Regulaminów stypendialnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów I roku studiów, zamieszkałych na
terenie Gminy Ustka.
§14.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.
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§15.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2016 roku.
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII.218.2016
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

REGULAMIN STYPENDIALNY
DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE I INNYCH DZIEDZINACH
§ 1.
1. Stypendystą może zostać uczeń VI klasy szkoły podstawowej, który:
1) w wyniku rocznej lub semestralnej klasyfikacji uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,5
i wzorową ocenę z zachowania albo w wyniku rocznej lub semestralnej klasyfikacji
uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,0 i wzorową ocenę z zachowania oraz w konkursach
lub turniejach na szczeblu co najmniej powiatowym uzyskał miejsce I, II lub III albo
2) ma wyraźnie ukierunkowane uzdolnienia, poświadczone i udokumentowane
(zaświadczenie organizatora, kserokopia dyplomów) osiągnięciami na szczeblu
ponadgminnym oraz ocenami celującymi w określonej dziedzinie wiedzy, sztuki i mający
co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
z zachowania albo
3) posiada szczególne osiągnięcia sportowe - miejsca I, II i III w konkursach wojewódzkich,
ogólnopolskich i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2. Stypendystą może zostać również uczeń z klasy IV i V, który w wyniku rocznej lub
semestralnej klasyfikacji uzyskał średnią ocen nie niższą niż 6,0 i wzorową ocenę
z zachowania i zajął I, II lub III miejsce w co najmniej powiatowych konkursach
przedmiotowych, literackich, artystycznych lub sportowych.
3. Stypendystą może zostać uczeń klasy I – III szkoły gimnazjalnej, który:
1) w wyniku rocznej lub semestralnej klasyfikacji uzyskał średnią ocen nie niższą niż 5,2
i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania albo
2) ma wyraźnie ukierunkowane uzdolnienia, poświadczone i udokumentowane
(zaświadczenie organizatora, kserokopia dyplomów) osiągnięciami na szczeblu
ponadgminnym oraz ocenami celującymi w określonej dziedzinie wiedzy, sztuki lub
w sporcie i mający co najmniej dobre oceny z pozostałych przedmiotów i co najmniej
bardzo dobrą ocenę z zachowania.
4. Dla ucznia wymienionego w ust. 1, 2 i 3 przez klasy rozumie się rok szkolny, w którym
uczeń uczęszczał do wymienionej klasy (rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia).
§ 2.
1. Do wniosku należy dołączyć:
1) potwierdzoną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za poprzedni rok szkolny lub
potwierdzony przez dyrektora szkoły wykaz ocen uzyskanych w czasie I semestru wraz
z oceną z zachowania na semestr,
2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne, literackie lub sportowe,
3) oświadczenie rodzica o zamieszkiwaniu ucznia na terenie Gminy Ustka przez okres
ostatniego roku.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu.
§ 3.
W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, Wójt Gminy na
wniosek Dyrektora szkoły może wstrzymać wypłatę stypendium, a na wniosek Komisji
może cofnąć stypendium.
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załącznik do regulaminu stypendialnego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

WNIOSEK STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
LUB UCZNIÓW GIMNAZJUM O STYPENDIUM
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE I INNYCH DZIEDZINACH

…...................................................................................................................................................
WNIOSKODAWCA

…...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

…...................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ucznia,)

…................................................................................................................................................................................
(adres stałego miejsca zamieszkania, numer telefonu )

Nazwa szkoły .............................................................................................................................................................
Klasa .................................................
Średnia ocen końcoworocznych .......................................... Średnia ocen za semestr..............................................
Ocena zachowania ...............................................................
Opis osiągnięć kandydata (Liczba olimpiad, konkursów oraz zajęte lokaty, osiągnięcia kulturalne, społeczne,
sportowe) ....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Pozostałe osiągnięcia: ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................
składający wniosek

….........................................................................................
Akceptacja wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna, gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły

…..........................................................................................
podpis dyrektora szkoły gdy wnioskodawcą jest rodzic /prawny opiekun

Załączniki :

1. Potwierdzona kopia świadectwa szkolnego lub potwierdzony przez dyrektora szkoły wykaz ocen
uzyskanych w czasie minionego semestru wraz z oceną z zachowania na semestr.

2. Potwierdzone kserokopie dyplomów stwierdzających osiągnięcia ucznia.
3. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu ucznia na terenie Gminy Ustka przez okres
co najmniej jednego roku, liczonego wstecz od dnia, w którym składany jest wniosek o stypendium.
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.218.2016

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

REGULAMIN STYPENDIALNY
DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE I INNYCH DZIEDZINACH
§ 1.
Stypendystą może zostać uczeń szkoły ponadgimnazjanej, który:
1) w wyniku rocznej lub semestralnej klasyfikacji uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,8
i bardzo dobrą ocenę z zachowania albo
2) ma wyraźnie ukierunkowane uzdolnienia, poświadczone i udokumentowane
(zaświadczenie organizatora, kserokopia dyplomów) osiągnięciami na szczeblu
powiatowym oraz ocenami celującymi w określonej dziedzinie wiedzy, sztuki
lub w sporcie i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów oraz co
najmniej ocenę bardzo dobrą ocenę z zachowania albo
3) posiada szczególne osiągnięcia sportowe - miejsca I, II lub III w konkursach
wojewódzkich, ogólnopolskich i co najmniej bardzo dobrą cenę z zachowania.
§ 2.
1. Do wniosku należy dołączyć:
1) potwierdzoną przez szkołę kopię świadectwa szkolnego za poprzedni rok szkolny
lub potwierdzony przez dyrektora szkoły wykaz ocen uzyskanych w czasie I
semestru wraz z oceną z zachowania na semestr,
2) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne,
3) oświadczenie pełnoletniego ucznia, rodzica ucznia/prawnego opiekuna
o zamieszkiwaniu ucznia w Gminie Ustka przez okres ostatniego roku.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu.
§ 3.
W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków ucznia, Wójt Gminy na
wniosek Dyrektora szkoły może wstrzymać wypłatę stypendium, a na wniosek Komisji może
cofnąć stypendium.
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załącznik do regulaminu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

WNIOSEK STYPENDIALNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
O STYPENDIUM ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE I INNYCH DZIEDZINACH

…...................................................................................................................................................
WNIOSKODAWCA

….............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko ucznia)

….............................................................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ucznia)

….............................................................................................................................................................
(adres stałego miejsca zamieszkania, numer telefonu)

Nazwa szkoły .......................................................................................................................................
Klasa .................................................
Średnia ocen końcoworocznych ............................. Średnia ocen za semestr...........................................
Ocena zachowania ...............................................................
Opis osiągnięć kandydata (Liczba olimpiad, konkursów oraz zajęte lokaty, osiągnięcia kulturalne,
społeczne, sportowe) …............................................................................................................................
…................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Pozostałe osiągnięcia: …...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

...............................................
składający wniosek

….........................................................................................
Akceptacja wniosku przez rodzica/prawnego opiekuna lub ucznia pełnoletniego gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły

…..........................................................................................
podpis dyrektora szkoły gdy wnioskodawcą jest rodzic /prawny opiekun lub uczeń pełnoletni

Załączniki:
1. Potwierdzony przez dyrektora szkoły wykaz ocen uzyskanych w czasie minionego semestru
wraz z oceną z zachowania na semestr lub potwierdzona kopia świadectwa szkolnego.
2. Potwierdzone kserokopie dyplomów stwierdzających osiągnięcia ucznia.
3. Oświadczenie pełnoletniego ucznia, rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkiwaniu dziecka na
terenie Gminy Ustka przez okres co najmniej jednego roku, liczonego wstecz od dnia, w
którym składany jest wniosek o stypendium.
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Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII..218.2016
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

REGULAMIN STYPENDIALNY
DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW
§ 1.

1. O stypendium na I semestr mogą się ubiegać studenci I roku dziennych, publicznych studiów, którzy
spełniają łącznie następujące warunki:
1) jako maturzyści, w roku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, z każdego przedmiotu zdawanego
na maturze uzyskali co najmniej 65% punktów możliwych do uzyskania na danym poziomie,
2) uzyskali średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły nie mniejszą niż 4,5 oraz bardzo dobrą
ocenę z zachowania,
2. O stypendium na II semestr mogą się ubiegać studenci I roku studiów dziennych, którzy uzyskali za I
semestr
studiów, średnią wyników nie niższą niż 4,0 (zaliczenia z oceną i egzaminy).
§ 2.

1. Stypendium przyznaje się na okres I semestru, tj. 4 miesięcy licząc od 1- go października, roku
w którym stypendium zostało przyznane i na okres II semestru, tj. 5 miesięcy licząc od 1 -go lutego,
roku w którym stypendium zostało przyznane.
2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie z dołu, za dany miesiąc, przelewem bankowym, do dnia 30
każdego miesiąca na osobiste konto bankowe studenta, wskazane we wniosku.
§ 3.

1. Do wniosku o stypendium na I semestr student dołącza:
1) potwierdzoną przez szkołę ponadgimnazjalną kopię świadectwa maturalnego,
2) potwierdzoną przez szkołę ponadgimnazjalną kopię zaświadczenia Okręgowej Komisji
Egzaminacyjnej stwierdzającą uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego,
3) zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na I rok studiów,
4) oświadczenie o zamieszkiwaniu, w okresie ostatnich 5 lat, na terenie Gminy Ustka.
2. Do wniosku o stypendium na II semestr student dołącza:
1) zaświadczenie właściwego dziekanatu o wpisie studenta na II semestr studiów,
2) poświadczoną przez uczelnię wyższą kserokopię indeksu z wynikami za I semestr,
3) oświadczenie o zamieszkiwaniu, w okresie ostatnich 5 lat, na terenie Gminy Ustka.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu.
§ 4.
W przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków studenta, Wójt Gminy na wniosek
komisji, może cofnąć stypendium lub wstrzymać jego wypłatę.
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załącznik do regulaminu stypendialnego dla studentów

WNIOSEK STYPENDIALNY DLA STUDENTÓW
Imię i nazwisko studenta ............................................................................................................................................
Adres stałego miejsca zamieszkania, numer telefonu ..............................................................................................
% punktów uzyskanych z matury z poszczególnych przedmiotów:
….................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły........................................................................................................
Średnia ocen uzyskanych po I semestrze studiów......................................................................................................
Nazwa i adres uczelni..................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
Kierunek studiów .......................................................................................................................................................
.................................................................................
podpis studenta

Załączniki:
1. Do wniosku o stypendium na I semestr
1) Potwierdzona przez szkołę ponadgimnazjalną kopia świadectwa maturalnego.
2) Potwierdzona przez szkołę ponadgimnazjalną kopia zaświadczenia Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
stwierdzająca uzyskane wyniki z egzaminu maturalnego.
3) Zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie na I rok studiów.
4) Oświadczenie o zamieszkiwaniu, w okresie ostatnich 5 lat, na terenie Gminy Ustka.
2. Do wniosku o stypendium na II semestr
1) Zaświadczenie właściwego dziekanatu o wpisie studenta na II semestr studiów.
2) Poświadczona przez uczelnię wyższą kserokopia indeksu z wynikami za I semestr.
3) Oświadczenie o zamieszkiwaniu, w okresie ostatnich 5 lat, na terenie Gminy Ustka.
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