
UCHWAŁA NR XXXIII.325.2018
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie: Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Maków Podhalański.

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

z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 90t ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z póź. zm.)

Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży mieszkańców Gminy Maków Podhalański, którego celem jest promowanie 

i motywowanie do aktywności uczniów/studentów zdolnych, posiadających znaczące osiągnięcia 

naukowe, sportowe lub artystyczne w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/395/2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 

28 marca 2014 roku w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży mieszkańców Gminy Maków Podhalański.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.

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

Województwa Małopolskiego.

  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Henryk Bania



Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących 
mieszkańcami Gminy Maków Podhalański 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Program ma na celu promowanie uczniów  i studentów wybitnie zdolnych, 
posiadających szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne  i sportowe.

2. Ilekroć w Programie mówi się o:
1) uczniu – rozumie się ucznia szkoły publicznej lub niepublicznej o 

uprawnieniach szkoły publicznej, z wyjątkiem szkół dla dorosłych
2) studencie – rozumie się studenta, który nie ukończył 26 roku życia i studiuje na

dziennych studiach licencjackich, magisterskich, wyższych zawodowych
3) programie – rozumie się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży mieszkańców Gminy Maków Podhalański.
3. Stypendium przyznaje się uczniom/studentom, o których mowa w ust. 2 za osiągnięcia 

uzyskane w roku szkolnym/akademickim, poprzedzającym rok szkolny/akademicki w 
którym składany jest wniosek.

4. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów:
1) stypendium naukowe – I i II stopnia
2) stypendium sportowe – I i II stopnia
3) stypendium artystyczne – I i II stopnia

5. Stypendium Burmistrza może zostać przyznane raz w roku w maksymalnej wysokości:
1) I stopnia do 1 500,- zł
2) II stopnia do 1000,- zł

6. Wysokość przyznanych stypendiów zależy od ilości zgłoszonych wniosków oraz 
kwoty przeznaczonej na stypendia w budżecie Gminy Maków Podhalański w danym 
roku budżetowym.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Makowa Podhalańskiego może 
przyznać stypendium z własnej inicjatywy.

8. Dokumentację przyznawania stypendium stanowią:
1) wnioski o przyznanie stypendium wraz z załącznikami,
2) protokoły posiedzeń komisji stypendialnej.

§ 2. Kryteria przyznawania stypendium

1. Prawo do ubiegania się o stypendium naukowe I stopnia przysługuje uczniom szkół 
podstawowych i  ponadpodstawowych, którzy  w wyniku klasyfikacji rocznej, 
bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane stypendium, uzyskali 
wzorową ocenę zachowania i średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co 
najmniej 5,0 – w przypadku uczniów szkół podstawowych i 4,75 – w przypadku 
uczniów szkół  ponadpodstawowych oraz są laureatami przedmiotowych i 
tematycznych  konkursów ogłoszonych  na dany rok szkolny przez Małopolskiego 
Kuratora Oświaty; są laureatami olimpiad przedmiotowych, tematycznych,  
zawodowych, interdyscyplinarnych i z  przedmiotów dodatkowych ogłoszonych na 
dany rok szkolny przez MEN i CKE.



2. Prawo do ubiegania się o stypendium naukowe II stopnia przysługuje uczniom szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej, 
bezpośrednio poprzedzającej okres, za który ma być przyznane stypendium, uzyskali
wzorową ocenę zachowania i średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co 
najmniej 5,0 – w przypadku uczniów szkół podstawowych i 4,75 – w przypadku 
uczniów szkół średnich (ponadpodstawowych), oraz są finalistami konkursów 
przedmiotowych i tematycznych ogłoszonych na dany rok szkolny przez 
Małopolskiego Kuratora Oświaty; są finalistami olimpiad przedmiotowych, 
tematycznych,  zawodowych interdyscyplinarnych i z  przedmiotów dodatkowych 
ogłoszonych na dany rok szkolny przez MEN i CKE.

3. Prawo do ubiegania się o stypendium naukowe I stopnia przysługuje studentom, 
którzy uzyskali średnią ocen z egzaminów przewidzianych w programie studiów w 
roku akademickim, poprzedzającym rok akademicki, w którym składają wniosek co 
najmniej 4,5 oraz posiadają publikacje i innowacje.

4. Prawo do ubiegania się o stypendium naukowe II stopnia przysługuje studentom, 
którzy uzyskali średnią ocen z egzaminów przewidzianych w programie studiów w 
roku akademickim, poprzedzającym rok akademicki, w którym składają wniosek co 
najmniej 4,0 oraz posiadają publikacje i innowacje.

5. Prawo do ubiegania się o stypendium artystyczne I stopnia przysługuje uczniom, 
którzy w konkursie ogólnopolskim lub międzynarodowym zajęli miejsca I-III.

6. Prawo do ubiegania się o stypendium artystyczne II stopnia przysługuje uczniom, 
którzy w konkursie wojewódzkim zajęli I miejsce, o ile poprzedzone były eliminacjami 
niższego stopnia lub są autorami wystawy malarskiej, wieczoru autorskiego poza 
szkołą.

7. Prawo do ubiegania się o stypendium sportowe I stopnia przysługuje uczniom i 
studentom, którzy w zawodach mistrzowskich, ligowych lub pucharowych –
ogólnopolskich lub międzynarodowych – organizowanych przez związki sportowe w 
konkurencjach indywidualnych lub zespołowych zajęli miejsca I-III lub zostali 
powołani do kadry narodowej w swojej dyscyplinie sportu. Dotyczy również zawodów 
systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i młodzieży Szkolnego Związku 
Sportowego, o ile poprzedzone były eliminacjami niższego stopnia.

8. Prawo do ubiegania się o stypendium sportowe II stopnia przysługuje uczniom i 
studentom, którzy w zawodach mistrzowskich, ligowych lub pucharowych –
wojewódzkich, regionalnych lub makroregionalnych – organizowanych przez związki 
sportowe w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych zajęli miejsca I-III. 
Dotyczy również zawodów systemu Współzawodnictwa Sportowego dzieci i 
młodzieży Szkolnego Związku Sportowego, o ile poprzedzone były eliminacjami 
niższego szczebla.

§ 3. Tryb przyznawania stypendium

1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje dyrektor szkoły, sam zainteresowany 
( lub jego prawny opiekun), rodzice (prawni opiekunowie).

2. Wniosek, o którym mowa w ust 1, sporządza się wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 
1 do Programu.

3. Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem  
kopie dokumentów, wskazujące na szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i 
sportowe.

4. Wnioski należy składać w Gminnym Zarządzie Placówek Oświatowych w Makowie 
Podhalańskim ul. Szpitalna 3 (budynek Urzędu Miejskiego) do dnia 15 września



danego roku kalendarzowego. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do 
GZPO. 

5. Wnioski o stypendium rozpatruje Komisja ds. Gminnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, powołana przez Burmistrza Makowa 
Podhalańskiego w składzie trzech radnych wytypowanych przez Radę Miejską oraz 
dwóch osób wskazanych przez Burmistrza.

6. Komisja rozpatruje zgłoszone wnioski do 30 września danego roku kalendarzowego.
7. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół i przedstawia do akceptacji Burmistrzowi 

Makowa Podhalańskiego.
8. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Makowa 

Podhalańskiego do 15 października danego roku kalendarzowego w formie 
zatwierdzenia listy przyznanych stypendiów.

9. Decyzja Burmistrza Makowa Podhalańskiego jest ostateczna i nie jest decyzją w 
rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego.  Nie przysługuje od niej 
odwołanie. 

§ 4. Postanowienia końcowe

1. W przypadku przyznania wsparcia w ramach Programu Dyrektor Gminnego Zarządu 
Placówek Oświatowych w Makowie Podhalańskim przekazuje informację o 
stypendium do wnioskodawcy.

2. Stypendysta otrzymuje informacje o przyznanym stypendium, które wręczane jest 
uroczyście przez Burmistrza Makowa Podhalańskiego. 


