
UCHWAŁA NR XLIII/287/17
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie  przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin dla

uczniów  i studentów za szczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a i 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 7b ust 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu                  
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 337, 1505), art. 90t ustawy o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz art. 173a ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, 
1933, 2169, 2260, z 2017 r. poz. 60) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się regulamin przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin dla uczniów                        
i studentów za szczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki  finansowe przeznaczone na stypendia naukowe i artystyczne będą zabezpieczone w uchwale 
budżetowej Gminy Pelplin na dany rok.

§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr XX/172/12 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20 czerwca 2012 r. 
w ustalenia regulaminu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego Burmistrza Miasta i Gminy 
Pelplin uczniom i studentom.

2. Traci moc uchwała Nr XI/69/15 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany 
uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie przyjęcia regulaminu oraz wzoru wniosku przyznawania 
stypendium naukowego i artystycznego Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin uczniom i studentom.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

§ . 5.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia poniedziałek, 7 sierpnia 2017 r.

Poz. 2940



2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pelplinie

Mirosław Chyła
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Załącznik do Uchwały Nr XLIII/287/17

Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 29 czerwca 2017 r.

Regulamin przyznawania Stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin dla uczniów i studentów 
za szczególne osiągnięcia naukowe i artystyczne

§ 1. 

Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin,

2) stypendium – należy przez to rozumieć stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin,

3) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o przyznanie stypendium naukowego, artystycznego

4) ucznia/studenta - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, której wniosek o przyznanie stypendium 
dotyczy.

5) laureacie– należy przez to rozumieć ucznia - uczestnika finału, który uzyskał określoną w regulaminie 
liczbę (procent) punktów lub zajął czołowa lokatę (np. 20 najlepszych finalistów zostaje laureatami). 
W przypadku olimpiad dla liceów finał jest ogólnopolski. W przypadku konkursów przedmiotowych dla 
szkół podstawowych oraz gimnazjów finał jest wojewódzki (nie ma etapu ogólnopolskiego).

6) finaliście – należy przez to rozumieć ucznia, który jest uczestnikiem finału, czyli ostatniego (najwyższego) 
etapu konkursu - olimpiady

7) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

8) mieszkaniec – należy przez to rozumieć ucznia/studenta posiadającego zarejestrowany pobyt stały lub 
tymczasowy na terenie Gminy Pelplin.

§ 2. 

Osoby uprawnione

1. Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

oraz studentom studiów stacjonarnych:

1) którzy są mieszkańcami gminy Pelplin, niezależnie od miejsca pobierania nauki

2) niebędącymi mieszkańcami gminy Pelplin ale uczącymi się w placówkach oświatowych na

terenie gminy Pelplin

2. Stypendium przyznawane jest do ukończenia nauki nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku

życia.

3. Stypendium przyznaje się uczniom, studentom za osiągnięcia uzyskane w roku

szkolnym/akademickim poprzedzającym złożenie wniosku.

§ 3. Kryteria przyznawania stypendiów za osiągnięcia w nauce

1. Kandydatem do stypendium Burmistrza może być uczeń, który uzyskał w roku szkolnym 
poprzedzającym złożenie wniosku, ocenę z zachowania końcoworoczną – nie niższą niż bardzo dobry (nie 
dotyczy uczniów spełniających obowiązek szkolny na mocy art. 16  ust. 11 ustawy o systemie oświaty) oraz 
spełnia łącznie następujące warunki:
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1) uczeń szkoły podstawowej uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów 
obowiązkowych objętych programem nauczania oraz uzyskał tytuł co najmniej laureata konkursu na 
szczeblu powiatowym w konkursach przedmiotowych, turniejach, olimpiadach wiedzy organizowanych 
przez Kuratorium Oświaty;

2) uczeń gimnazjum uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 5,00 z przedmiotów 
obowiązkowych objętych programem nauczania oraz uzyskał tytuł co najmniej finalisty na szczeblu 
wojewódzkim w konkursach przedmiotowych lub interdyscyplinarnych organizowanych przez Kuratorium 
Oświaty;

3) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej  4,75             
z przedmiotów obowiązkowych objętych programem nauczania oraz uzyskał tytuł co najmniej finalisty na 
szczeblu wojewódzkim w konkursach przedmiotowych lub interdyscyplinarnych organizowanych przez 
Kuratorium Oświaty;

2. Kandydatem do stypendium Burmistrza może być student studiujący w trybie stacjonarnym,

który uzyskał średnią ocen za poprzedni rok akademicki co najmniej 4,75.

§ 4. Kryteria przyznawania stypendiów za osiągnięcia artystyczne

1. Kandydatem do stypendium Burmistrza może być uczeń, który uzyskał w roku szkolnym 
poprzedzającym złożenie wniosku, ocenę z zachowania końcoworoczną – nie niższą niż dobry (nie dotyczy 
uczniów spełniających obowiązek szkolny na mocy art. 16  ust. 11 ustawy o systemie oświaty)  oraz student 
studiów stacjonarnych, którzy spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) uzyskał czołowe miejsca (1-3) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim oraz 
uzyskał średnią ocen za poprzedni rok szkolny/akademicki co najmniej 4,0

2) uzyskał tytuł laureata w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla wojewódzkiego oraz uzyskał 
średnią ocen za poprzedni rok szkolny/akademicki co najmniej 4,0

§ 5. 

Tryb przyznawania stypendium

1. Stypendia przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy bądź na pisemny wniosek:

1) pełnoletniego ucznia/studenta,

2) rodzica lub opiekuna prawnego,

3) dyrektora szkoły,

4) rady pedagogicznej, rady szkoły

4) wychowawcy klasy lub nauczyciela przedmiotu,

5) rektora szkoły wyższej,

6) komisji właściwej Rady Miejskiej

2. Stypendia przyznaje się:

1) dla uczniów na okres od 1 września do 30 czerwca danego roku szkolnego,

2) dla studentów na okres od 1 października do 30 czerwca danego roku akademickiego

3. Stypendium jest przyznawane na podstawie udokumentowanych osiągnięć w roku szkolnym lub

akademickim poprzedzającym złożenie wniosku.

4. Wnioski składa się w terminie od 1 do 30 września każdego roku kalendarzowego w Urzędzie Miasta 
i Gminy Pelplin.

5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Załącznikami do wniosku są w  szczególności:
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1) kserokopia świadectwa szkolnego,

2) kserokopie dyplomów, potwierdzające osiągnięcia o  których mowa w §3 i 4.

3) wycinki prasowe,

4) zdjęcia (nagród, dokumentujące udział w konkursach, przeglądach, festiwalach, olimpiadach, itp.),

5) inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne

6) oświadczenie o źródle, wysokości i okresie pobierania innych stypendiów,

7. Wniosek należy odpowiednio uzasadnić.

8. Wzór wniosku określi zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin.

§ . 6

Rozpatrywanie wniosków

1. Wnioski rozpatruje komisja ds. stypendium naukowo-artystycznego powołana zarządzeniem Burmistrza.

2. W/w komisja rozpatruje wnioski w terminie do końca października każdego roku, uwzględniając 
postanowienia § 5.

3. Komisja ds. stypendium naukowo-artystycznego może wezwać wnioskującego w celu złożenia 
dodatkowych dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia sprawy 
bez załatwienia.

4. Po dostarczeniu dokumentów wniosek jest rozpatrywany ponownie.

5. Prace Komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

6. Przewodniczący  komisji  po  rozpatrzeniu  złożonych  wniosków  przedkłada  Burmistrzowi  wykaz 
uczniów/studentów ubiegających się o stypendium celem zatwierdzenia.

7. Po akceptacji Burmistrz zatwierdza wykaz uczniów/studentów wraz z określeniem terminu płatności 
stypendium.

8. Przyznanie lub odmowa stypendium odbywa się w formie pisemnej .

§ 7. Wysokość i termin wypłacania stypendium 

1. Wypłaty stypendium dokonuje się miesięcznie, na konto wskazane we wniosku.

2. Wysokość stypendium będzie wynosić 150 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy w przypadku 
uczniów, 9 miesięcy w przypadku studentów.

§ 8. 

Postanowienia końcowe

1. Stypendium ma charakter uznaniowy i nie rodzi roszczeń o jego przyznanie.

2. Rozstrzygnięcia Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

3. Informację o przyznanych stypendiach Burmistrz podaje do publicznej wiadomości.
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