
UCHWAŁA NR XXIX/323/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo za 
wybitne osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2156 z późń. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.Dz.U.
z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przyznawania stypendium Rady Miejskiej i Burmistrza Gminy Żukowo za 
wybitne osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Gminy Żukowo, 
zwanego dalej stypendium, przyznawanego w ramach realizacji Lokalnego Programu Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Żukowo.

§ 2. 1. Stypendium może otrzymać:

1) uczeń szkoły podstawowej ( klasy IV – VI),

2) uczeń szkoły gimnazjalnej,

3) uczeń szkoły ponadgimnazjalnej.

2. Stypendium może otrzymać uczeń legitymujący się osiągnięciami w danym roku szkolnym, za który 
otrzymuje stypendium, określonymi w ust. 3 i 4.

3. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinach:

1) sztuk plastycznych,

2) muzyki, tańca, śpiewu,

3) teatru i filmu,

4) literatury.

4. Za indywidualne osiągnięcia artystyczne przyznawane są punkty w trzech kategoriach, odrębnie dla 
każdego z rodzaju osiągnięć:

1) I kategoria – na szczeblu międzynarodowym,

2) II kategoria – na szczeblu krajowym,

3) III kategoria – na szczeblu wojewódzkim i regionalnym.

5. Za zespołowe osiągnięcia artystyczne (wyróżnienia i nagrody) przyznawane są punkty tylko w kategorii I 
na szczeblu międzynarodowym.

6. Za wyróżnienia i nagrody w konkursach wymienionych w ust. 4 przyznaje się punkty w następujący 
sposób:
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1) kategoria I – wyróżnienie – 13 punktów, tytuł laureata, otrzymanie nagrody – 15 punktów,

2) kategoria II – wyróżnienie – 8 punktów, tytuł laureata, otrzymanie nagrody – 10 punktów,

3) kategoria III – wyróżnienie – 3 punkty, tytuł laureata, otrzymanie nagrody – 5 punktów.

7. Punkty, o których mowa w ust. 6 za osiągnięcia w dziedzinach określonych w ust. 3, ulegają sumowaniu.

8. Stypendium za osiągnięcia artystyczne otrzymują uczniowie z największą liczbą punktów w ramach 
przeznaczonych na ten cel środków finansowych. W przypadku uczniów, którzy uzyskali równą liczbę 
punktów, w pierwszej kolejności stypendium otrzymują uczniowie legitymujący się indywidualnymi 
osiągnięciami artystycznymi.

9. Uczniom, którym przyznano finansowane z budżetu Gminy Żukowo stypendium za wybitne wyniki w 
nauce lub za osiągnięcia sportowe na dany okres, nie przysługuje stypendium za wybitne osiągnięcia 
artystyczne na ten sam okres.

§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest na wiosek:

1) dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w trakcie składania wniosku,

2) stowarzyszenia twórców oraz inne podmioty prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości 
artystycznej,

3) rodziców lub opiekunów prawnych,

4) pełnoletniego ucznia.

2. Wnioski według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały należy składać w Biurze Obsługi 
Klienta w Urzędzie Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 58, w terminie do 15 lipca każdego roku, z zastrzeżeniem 
§ 4 ust. 1.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumenty lub kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z 
oryginałem przez wnioskodawcę potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w uchwale.

4. Wnioski opiniuje Komisja, powołana przez Burmistrza Gminy Żukowo w formie zarządzenia.

5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Wnioski o przyznanie stypendium rozstrzyga Burmistrz Gminy Żukowo w drodze decyzji 
administracyjnej.

7. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy od września do czerwca następnego roku. Przyznane 
stypendium wypłaca się w dwóch transzach w listopadzie i lutym, zastrzeżeniem ust. 8 i § 4 ust. 2.

8. W przypadku ucznia kończącego naukę w szkole ponadgimnazjalnej, przyznane stypendium wypłaca się 
jednorazowo.

9. Burmistrz corocznie ustala liczbę stypendiów i ich wysokość w zależności od wysokości środków 
zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy.

10. Lista uczniów, którym zostało przyznane stypendium podlega publikacji na stronie internetowej Gminy 
Żukowo i może być podawana do publicznej wiadomości.

§ 4. 1. Wnioski o stypendium za rok szkolny 2015/2016 należy składać w Biurze Obsługi Klienta w 
Urzędzie Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 58, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

2. Stypendia za rok szkolny 2015/2016 przyznaje się na okres 7 miesięcy od grudnia 2016 r. do czerwca 
2017 r. Stypendia zostaną wypłacone w dwóch transzach w grudniu 2016 r. i lutym 2017 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żukowie

Witold Szmidtke
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………………………………………. 

 

……………………………………….. 

dane wnioskodawcy 

 (imię, nazwisko/nazwa; adres/siedziba) 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM  

Rady Miejskiej  i Burmistrza Gminy Żukowo za wybitne osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych dzieci i 

młodzieży 

 

za rok szkolny……………………………… 

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

2) data urodzenia……………………………………………………………................................................................ 

3) miejsce zamieszkania ucznia………………………………………................................................... 

4) klasa, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń w bieżącym roku szkolnym 

………………………………….................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

nazwa i adres szkoły, do której uczeń uczęszczał (w przypadku absolwenta)  

………………………………….................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

5) tytuł laureata / finalistykonkursu /olimpiady/turnieju/nagrodzonego 

………………………………….................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

6) Wykaz dołączonych dokumentów/ kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem  potwierdzających 

uzyskanie określonych osiągnięć uzasadniających wniosek 

………………………………….................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

………………………………….................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

7) numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywane stypendium 

…………………………………................................................................................................. 

 

 

UZASADNIENIE WNIOSKU 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

…....................................                      ….…..….......................................... 

   (data)         (podpis osoby wnioskującej) 

Załącznik do Uchwały Nr XXIX/323/2016

Rady Miejskiej w Żukowie

z dnia 27 października 2016 roku
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