
 

 

UCHWAŁA NR LI/453/14 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU 

z dnia 9 kwietnia 2014 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Radomsko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-

dzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 654 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z 

dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, 

z 2004 r. Nr 109, poz. 1161, Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, 

Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, 

poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, 

Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, 

poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, Nr 

157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, 

poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 205, poz. 1206, Nr 149, poz. 887, Nr 139, poz. 814, z 2012 r. poz. 941, poz. 

979, z 2013 r. poz. 827, poz. 1317, poz. 87, z 2014 r. poz. 7) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się „Zasady udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Radomsko” w ramach „Lokalnego pro-

gramu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Radomsko”, stanowiące załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/326/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 25 marca 2013 r. w spra-

wie zasad udzielania stypendiów Prezydenta Miasta Radomsko. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko. 

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

twa Łódzkiego. 

  

  Przewodniczący  

Rady Miejskiej: 

Jacenty Olszewski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 28 kwietnia 2014 r.

Poz. 1966



Załącznik  
do uchwały nr LI/453/14 

Rady Miejskiej w Radomsku 

z dnia 9 kwietnia 2014 r. 

ZASADY UDZIELANIA STYPENDIÓW PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO 

§ 1. 1. W ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Mia-

sta Radomsko” ustanawia się stypendia Prezydenta Miasta Radomsko, zwane dalej stypendiami.  

2. Stypendium przyznaje się za rok szkolny, w którym złożono wniosek począwszy od roku szkolnego 

2013/2014 za:  

1) wybitne osiągnięcia w nauce; 

2) wybitne osiągnięcia artystyczne.  

3. Stypendium przyznaje się jednorazowo i nie ma ono charakteru socjalnego.  

4. Stypendia udzielane są uczniom, mającym stałe zameldowanie na terenie Miasta Radomsko.  

5. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne może być przyznane 

uczniowi klasy IV-VI szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, po ukończeniu pierwszej 

klasy.  

§ 2. 1. W ramach programu Prezydent Miasta Radomsko przyznaje stypendium w formie rzeczowej lub fi-

nansowej:  

2. Wysokość jednorazowego stypendium nie może przekroczyć kwoty 2.500,- zł brutto.  

3. Stypendium rzeczowe może mieć formę:  

1) udostępniania sal znajdujących się w Miejskim Domu Kultury, Miejskiej Bibliotece Publicznej, Muzeum 

Regionalnym im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku na potrzeby prezentacji osiągnięć; 

2) ponoszenia innych dodatkowych kosztów i wydatków dotyczących zorganizowania wystawy, pokazu lub 

prelekcji dotyczących osiągnięć nagrodzonego.  

§ 3. 1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje: 

1) uczniom szkół podstawowych: 

a) w odniesieniu do uczniów klas IV-V, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki: 

- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,40, 

- legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania, 

- są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódz-

kim, 

b) w odniesieniu do uczniów klas VI, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki: 

- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,20, 

- legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania, 

- są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódz-

kim lub na sprawdzianie w klasie VI uzyskali co najmniej 38 punktów; 

2) uczniom gimnazjum: 

a) w odniesieniu do uczniów klas I-II, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki: 

- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,20, 

- legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania, 
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- są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódz-

kim, 

b) w odniesieniu do uczniów klas III, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki: 

- uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,00, 

- legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania, 

- są laureatami lub zajęli czołowe miejsca (od I do III) w konkursach o zasięgu co najmniej wojewódz-

kim lub są finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty lub na 

egzaminie gimnazjalnym uzyskali średnią ze wszystkich przedmiotów co najmniej na poziomie 90%; 

3) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, jeżeli spełniają łącznie poniższe warunki: 

a) uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 4,00, 

b) legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania, 

c) są laureatami lub finalistami olimpiad i turniejów o zasięgu co najmniej ogólnopolskim. 

2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje uczniom, którzy 

spełniają łącznie następujące warunki: 

1) uzyskali indywidualnie czołowe miejsca (od I do III) w konkursach, przeglądach, festiwalach i turniejach o 

zasięgu co najmniej ogólnopolskim; 

2) uzyskali minimalną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych na poziomie co najmniej 5,00; 

3) legitymują się co najmniej bardzo dobrą oceną z zachowania. 

3. Wnioskodawca może ubiegać się tylko o jeden rodzaj stypendium. Odrzuceniu podlegają wnioski, w któ-

rych zaznaczono więcej opcji. 

§ 4. 1. Z wnioskami o stypendium mogą występować:  

1) dyrektorzy szkół – dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; 

2) przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich klas IV-VI szkół podstawo-

wych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; 

3) pełnoletni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych; 

4) dyrektorzy placówek kultury; 

5) dyrektorzy szkół artystycznych;  

6) organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kluby dla swoich członków będących uczniami.  

2. Wniosek o stypendium należy składać na formularzu, który stanowi załącznik do Zasad udzielania sty-

pendiów Prezydenta Miasta Radomsko.  

3. Ponadto do wniosku o stypendium należy dołączyć:  

1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopię świadectwa; 

2) zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły, dotyczące średniej oceny końcowo rocznej z obowiąz-

kowych zajęć edukacyjnych; 

3) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopie dokumentów wskazujących na szcze-

gólne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne. 

4. Wnioski o stypendium należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomsko do dnia 31 

sierpnia każdego roku.  

5. Wnioski niekompletne lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.  

§ 5. 1. Przyznawanie stypendiów należy do kompetencji Prezydenta Miasta Radomsko.  

2. Prezydent Miasta Radomsko współpracuje z Komisją ds. stypendiów, która opiniuje wnioski i proponuje 

Prezydentowi Miasta Radomsko formę stypendium oraz jego wysokość dla poszczególnych osób.  
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3. Decyzja Prezydenta Miasta Radomsko jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.  

4. W skład Komisji ds. stypendiów powołanej zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomsko wchodzą: trzech 

przedstawicieli Rady Miejskiej w Radomsku, dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Radomsko, jeden przed-

stawiciel miejskich placówek kultury, jeden przedstawiciel miejskich placówek oświaty. Komisji przewodniczy 

osoba wyznaczona przez Prezydenta Miasta Radomsko.  

5. Prace Komisji ds. stypendiów są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa 

członków.  

6. Posiedzenia Komisji ds. stypendiów zwołuje przewodniczący w terminie do dnia 30 września każdego 

roku.  

7. Każdy z członków Komisji ds. stypendiów przy ocenie wniosków posługuje się oceną punktową, przy-

znając każdemu z wniosków ocenę indywidualną w skali od 1-10. O końcowej ocenie poszczególnych wnio-

sków decyduje ocena średnia obliczona, jako średnia arytmetyczna z ocen wszystkich członków Komisji. 

Członkowie Komisji proponują przyznanie nagród osobom, które uzyskały przynajmniej 7 punktów jako ocenę 

średnią.  

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Radomsko może przyznać stypendium z 

zachowaniem zapisów określonych w ust. 2 z pominięciem terminów określonych w § 4 ust. 4 i § 5 ust. 6.  

§ 6. O udzieleniu stypendium zainteresowanych informuje się pisemnie w terminie 14 dni od daty wydania 

zarządzenia przez Prezydenta Miasta Radomsko.  

§ 7. Prezydent Miasta Radomsko podaje listę stypendystów do publicznej wiadomości na stronie interneto-

wej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Radomsku.  

§ 8. 1. Udzielone stypendia będą wypłacane gotówką w kasie Urzędu Miasta w Radomsku lub przelewem 

na wskazany rachunek bankowy.  

2. W przypadku dziecka niepełnoletniego stypendium wypłacane będzie do rąk rodzica lub jego opiekuna 

prawnego, albo przekazywane przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy.  
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Załącznik  

do Zasad udzielania stypendiów 

Prezydenta Miasta Radomsko  

stanowiących załącznik do uchwały nr LI/453/14 

Rady Miejskiej w Radomsku  

z dnia 9 kwietnia 2014 r.  

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO  

1. Wnioskodawca - dyrektor szkoły, rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń, dyrektor placówki kultury, 

dyrektor szkoły artystycznej, inne (odpowiednie podkreślić)  

Imię i nazwisko   

Adres zamieszkania   

  

Nr telefonu   

2. Na podstawie uchwały Nr ………../…..../……… Rady Miejskiej w Radomsku z dnia ………..........… 

wnoszę o przyznanie stypendium (odpowiednie podkreślić):  

- za wybitne osiągnięcia w nauce, 

- za wybitne osiągnięcia artystyczne.  

3. Dane ucznia ubiegającego się o stypendium:  

Imię i nazwisko    

Adres zamieszkania    

  

Szkoła i klasa do której uczeń uczęszcza w bieżącym roku szkolnym:  

  

  

  

Szkoła i klasa do której uczeń uczęszczał w poprzednim roku szkolnym:  

  

  

  

4. * Uczeń ubiegający się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce:  

- uzyskał średnią ocenę końcowo roczną  **  

- uzyskał ocenę z zachowania   

- (opisać osiągnięcia naukowe)    
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5.* Uczeń ubiegający się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne:  

- uzyskał średnią ocenę końcowo roczną  **  

- uzyskał ocenę z zachowania   

- (opisać osiągnięcia artystyczne)   

  

  

  

  

6. Przyznane stypendium proszę:  

- wypłacić gotówką w kasie Urzędu Miasta w Radomsku do rąk    

     po okazaniu dowodu osobistego.  

(imię i nazwisko pełnoletniego ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego)  

- przekazać na rachunek bankowy   

  

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

Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonym wniosku dla potrzeb udzielania 

stypendium oraz podanie do publicznej wiadomości zgodnie z § 9 Zasad udzielania stypendiów Prezydenta 

Miasta Radomsko.  

 

 

              

           (miejscowość, data)                 (podpis osoby wnioskującej)  

 

 

Uwagi:  

1) * punkt od 4 do 5 wypełnić odpowiednio do zaznaczonego stypendium w pkt 2; 

2) ** średnią ocen podawać w zaokrągleniu do części setnych; 

3) do wniosku należy dołączyć dokumenty (kserokopie) zgodnie z § 4 ust. 3 Zasad, tj.:  

a) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopię świadectwa, 

b) zaświadczenie wystawione przez dyrektora szkoły, dotyczące średniej oceny końcowo rocznej z obowiąz-

kowych zajęć edukacyjnych, 

c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę kopie dokumentów wskazujących na szcze-

gólne wyniki w nauce, osiągnięcia edukacyjne, artystyczne. 
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