UCHWAŁA NR XLIV/378/2010
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 18 marca 2010 roku
w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i 167, poz.1759, Dz. U. z 2005 r.
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337,z 2007r.
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady, tryb przyznawania i wysokość stypendiów dla uczniów szczególnie
uzdolnionych.
§ 2. O stypendium mogą ubiegać się:
1.uczniowie szczególnie uzdolnieni uczęszczający do szkół, dla których organem prowadzą
cym lub dotującym jest Gmina Miasta Lipna.
2. uczniowie zamieszkujący na terenie Miasta Lipna, nieuczęszczający do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna, ale spełniający warunki określone w
§ 5 pkt 2 niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się 1 (jedno) stypendium w wysokości nie wyŜszej niŜ 1500zł.
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do dnia 20 września danego roku.
2. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania oraz miejsce nauki(szkoły) kandydata,
2) informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć artystycznych kandydata
(zaświadczenia potwierdzające udział w konkursach, potwierdzone kserokopie dyplomów, wyróŜnień i innych otrzymanych nagród),
3) wskazanie celu stypendium,
4) opinię jednostki składającej wniosek wraz z uzasadnieniem,
5) ewentualne inne referencje.
§ 5 Stypendium moŜe otrzymać uczeń, który spełnia następujące warunki:
1. uzyskał tytuł laureata lub zdobył miejsce finalisty w międzynarodowym lub ogólnopol
skim, przeglądzie, konkursie, festiwalu, olimpiadzie lub odniósł sukces artystyczny
lub sportowy rangi ogólnopolskiej lub wojewódzkiej a takŜe swoje szczególne zdolności
i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych,
ogólnopolskich lub wojewódzkich i uzyskał ocenę co najmniej dobrą z zachowania.
2. Jest autorem lub współautorem waŜnego wydarzenia artystycznego lub sportowego
adresowanego do mieszkańców miasta Lipna i uzyskał co najmniej dobra ocenę z
z zachowania.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać dyrektorzy oraz rady pedagogiczne
szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, stowarzyszenia, dyrektorzy placówek kulturalnych i sportowych, działających na terenie Gminy Miasta Lipna, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieŜy.
2. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje się raz w roku do końca miesiąca września
danego roku, na który stypendium zostaje przyznane.
§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Rady Miejskiej w Lipnie
§ 8 1. Stypendia przyznaje Burmistrz Miasta Lipna po rozpatrzeniu wniosków spełniających
wymagania określone w § 5 oraz zaopiniowane przez komisję, o której mowa w § 7.
2. Za uczniów niepełnoletnich stypendium pobierają ich rodzice lub opiekunowie prawni.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.
§.10 Traci moc uchwała Nr XXXII/235/09 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 11 marca 2009r. w
sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodnicząca Rady
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