
UCHWAŁA  NR XII/89/2019 

RADY  MIEJSKIEJ  W  LIPNIE 

z dnia 22 października 2019 roku 

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i 

sportowych oraz nagród Burmistrza Miasta Lipna. 

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

)Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) uchwala się co następuje: 

 § 1. Ustala się regulamin przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych 

oraz nagród Burmistrza  Miasta Lipna dla uczniów szkół podstawowych dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna oraz absolwentów gimnazjum w roku 2018/2019, dla 

którego organem prowadzącym była Gmina Miasta Lipna w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do uchwały. 

§ 2. Wielkość środków przeznaczonych na stypendia, o których mowa w  § 1 uchwały określa 

corocznie Rada Miejska w Lipnie w uchwale budżetowej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna. 

§ 4.Traci moc Uchwała Nr XLIV/426/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 12 czerwca 2014 

roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik do uchwały nr XII/89/2019 

Rady Miejskiej w Lipnie 

z dnia 22 października 2019 roku 

 

Regulamin przyznawania stypendium oraz nagród Burmistrza Miasta Lipna 

 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Regulamin przyznawania stypendium i nagród Burmistrza Miasta Lipna – zwany 

dalej Regulaminem, określa szczegółowe warunki udzielania pomocy jej formy i 

zakres. 

2. Regulamin adresowany jest do uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Lipna. 

3. Stypendystami mogą zostać uczniowie klas I - VIII szkół podstawowych i 

absolwenci klas III gimnazjum w roku szkolnym 2018/2019. 

4. Stypendium można uzyskać za osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe. 

 

Warunki ubiegania się o stypendium i nagrodę Burmistrza Miasta Lipna 

§ 2. 

1. O stypendium naukowe Burmistrza Miasta Lipna może ubiegać się uczeń, który w 

trakcie nauki spełnił poniższe warunki: 

a) osiągnął wysokie wyniki w nauce – w wyniku klasyfikacji na koniec roku 

szkolnego poprzedzającego przyznanie  stypendium, osiągnął ze wszystkich 

przedmiotów obowiązkowych  średnią ocen powyżej 4,75 i ponadto uzyskał co 

najmniej jedną ocenę celującą z przedmiotów obowiązkowych; 

b) osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach – zdobył tytuł finalisty 

lub laureata konkursów organizowanych przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora 

Oświaty lub podmioty wymienione w załącznikach  nr 2, 3 i 4 do niniejszego 

regulaminu. 



  

2. O stypendium Burmistrza za osiągnięcia sportowe i artystyczne może ubiegać się 

uczeń, który osiągnął znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach – zdobył tytuł 

finalisty lub laureata konkursów organizowanych przez Kujawsko - Pomorskiego 

Kuratora Oświaty lub podmioty wymienione w załącznikach  nr 2, 3 i 4 do 

niniejszego regulaminu. 

 

3. Każdy stypendysta powinien uzyskać wzorową lub bardzo dobrą ocenę z 

zachowania oraz godnie reprezentować szkołę. 

 

4. Uczniowie, którzy nie otrzymali stypendium Burmistrza Miasta Lipna z powodu 

nie spełnienia kryterium wskazanym w § 2 lub braku środków finansowych 

przewidzianych na ten cel w budżecie miasta Lipna mogą ubiegać się o przyznanie 

jednorazowej nagrody Burmistrza, którą przyznaje dyrektor szkoły, do której 

uczeń uczęszczał  na podstawie wewnętrznego regulaminu. 

 

Zasady przyznawania stypendium i nagrody 

§ 3. 

1. Prawo zgłaszania kandydata do stypendium Burmistrza Miasta Lipna przysługuje: 

- dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza uczeń,   

- przedstawicielom instytucji artystycznych i sportowych, 

- stowarzyszeniom. 

Wnioski składa się do Urzędu Miasta Lipna do dnia 20 września danego roku 

2. Zgłoszenie kandydata do stypendium Burmistrza Miasta Lipna następuje na 

podstawie złożonego wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1  do 

niniejszego Regulaminu. 

3. Do wniosku dołącza się kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z 

oryginałem potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe 

ucznia. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Lipna rozpatruje i opiniuje 

Komisja Stypendialna zwana dalej „Komisją”. 

5. W skład Komisji wchodzą: Członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i 

Samorządu, Zastępca Burmistrza Miasta Lipna, Sekretarz Miasta Lipna, Inspektor 

ds. oświaty. 

6. Prace Komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział, co najmniej 2/3 jej 

członków. 

7. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przekazuje się 

Burmistrzowi Miasta Lipna w ciągu 7 dni. 

 

Zakres stypendium i nagrody 



§ 4. 

1. Stypendium Burmistrza Miasta Lipna przyznaje się za osiągnięcia wskazane w § 2 

uzyskane w danym roku szkolnym, za który składany jest wniosek. 

2. Wyniki uzyskane w roku szkolnym decydują o przyznaniu stypendium na okres 

dziesięciu miesięcy – od września do czerwca danego roku. 

3. Jednemu uczniowi może być przyznane tylko jedno stypendium niezależnie od 

ilości i rangi osiągnięć. 

4. Przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Lipna nie jest zależne od warunków 

materialnych kandydata oraz innych otrzymanych nagród i wyróżnień. 

5. Stypendium Burmistrza Miasta Lipna wypłacane jest na koniec każdego miesiąca 

w okresie, na który przyznano stypendium. Wpłaty dokonuje się na konto bankowe 

podane przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia. Nagrody jednorazowe  

Burmistrza Miasta Lipna wręczane są na uroczystości przyznania stypendium. 

6. Absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum otrzymują stypendium lub nagrodę 

Burmistrza Miasta Lipna za dziesięć miesięcy jednorazowo na konto bankowe 

podane przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia. 

 

Wysokość stypendium i nagrody 

§ 5. 

1. Wysokość stypendium Burmistrza Miasta Lipna wynosi 100 zł miesięcznie. 

2. Dyrektorzy szkół samodzielnie ustalają listę uczniów nagrodzonych, którzy 

otrzymują jednorazowo nie mniej niż 100 zł i nie więcej niż 200 zł. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Burmistrz Miasta może przyznać 

nagrodę w wysokości do 500 zł.  

 

Postanowienia końcowe 

§ 6. 

1. Od decyzji Burmistrza Miasta Lipna odwołanie nie przysługuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


