
UCHWAŁA NR 94/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu 

z dnia 10 listopada 2004 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów 
Gminy Strzegom 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Strzegomiu 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1.1. Ustala się zasady udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia dla uczniów  

i studentów Gminy Strzegom. 

2. Rada Miejska w Strzegomiu określa corocznie w budżecie gminy wysokość środków 

finansowych przeznaczonych na stypendia. 

3. Stypendia przyznawane są szczególnie uzdolnionym uczniom i studentom do 25 roku 

życia.  

4. Celem stypendiów jest wspieranie rozwoju młodych talentów, pomoc finansowa i promocja 

najzdolniejszych uczniów i studentów. 

 

§ 2.1. Określa się następujące kryteria przyznawania stypendiów: 

1) udokumentowane osiągnięcia na konkursach i olimpiadach ogólnopolskich, wojewódzkich 

oraz powiatowych dotyczące laureatów i finalistów, 

2) inne wybitne sukcesy wykraczające ponad przeciętne osiągnięcia w dziedzinie nauki, 

kultury, sportu, muzyki, plastyki, literatury itp., 

3) wysokie wyniki w nauce, 

4) aktywność na rzecz lokalnego środowiska, 

5) inne specyficzne okoliczności istotne dla oceny kandydata do wyróżnienia finansowego. 

2. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów do stypendiów są: 

1) dyrektorzy Szkół, 

2) kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji, 

3) dyrektor Strzegomskiego Centrum Kultury, 

4) rodzice lub opiekunowie prawni kandydata do stypendium, 

5) indywidualnie kandydat po ukończeniu 18 roku życia. 



3. Zgłoszenia kandydatów dokonuje się poprzez złożenie wniosku, określonego w załączniku 
do uchwały, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. 

4. Termin składania wniosków stypendialnych upływa 15 czerwca i 15 grudnia danego roku.  

5. Wniosek o przyznanie stypendium opiniuje Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza 
Strzegomia w następującym składzie: 

1) przedstawiciel Burmistrza Strzegomia,  

2) przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania, 

3) przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji.   

6. Wnioski niekompletne, na innym druku lub bez merytorycznego uzasadnienia nie będą 
przez Komisję rozpatrywane. 

7. Komisja rozpatruje wnioski o stypendium w terminach od 20 czerwca do 25 czerwca i od 
17 grudnia do 22 grudnia danego roku. 

8. Stypendia przyznawane są przez Burmistrza Strzegomia na okres od stycznia do czerwca  
i od lipca do grudnia danego roku. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od 
niej odwołanie. 

9. Komisja ma prawo do wnioskowania o cofnięcie stypendium przed upływem okresu na jaki 
zostało przyznane w przypadku stwierdzenia rażącego obniżenia poziomu spełnienia 
kryteriów przez stypendystę. 

10. Stypendium wypłacane jest gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub przekazywane 
przelewem na wskazany rachunek w okresach miesięcznych do  
25 każdego miesiąca. W przypadku dziecka niepełnoletniego, stypendium wypłacane jest do 
rąk rodzica dziecka lub opiekuna prawnego. 

11. Maksymalna kwota stypendium wynosi 300 zł miesięcznie. Wysokość stypendium ustala 
Burmistrz Strzegomia. 

12. O liczbie i wielkości stypendiów decyduje wielkość posiadanych na ten cel środków 
finansowych.  

 

§ 3.1 Stypendium nie stanowi formy pomocy socjalnej. 

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

Burmistrzowi. 

3. Decyzje o przyznaniu stypendium są wręczane na sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 



 

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

 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ w STRZEGOMIU 

Stanisław SITARZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały Nr 94/04 
Rady Miejskiej w Strzegomiu  

z dnia 10 listopada 2004 r. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA UCZNIA, STUDENTA  

Data złożenia wniosku: ........................................ Nr kolejny: ................. 

(Wypełnia Urząd Miejski w Strzegomiu) 

CZĘŚĆ I 

INFORMACJE OD UCZNIA, STUDENTA – opis sytuacji szkolnej i rodzinnej 

1. Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, telefon: 

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

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

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

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

2. Nazwa i adres szkoły, uczelni do której uczęszcza, klasa, semestr: 

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

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

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

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

CZĘŚĆ II 

INFORMACJE OD UCZNIA, STUDENTA – opis osiągnięć ucznia, studenta 

1. Dziedzina osiągnięć ucznia, studenta: (naukowa – podać rodzaj, artystyczna – podać 
rodzaj, sportowa – rodzaj dyscypliny, społeczna – rodzaje działalności – odpowiednie 
wpisać) 

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

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

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



2. Opis dotychczasowych osiągnięć w skali gminy, powiatu, województwa, kraju wraz  
z uwzględnieniem informacji na temat udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach oraz 
sukcesów i wyróżnień, które były udziałem ucznia, studenta. 

Opis uzyskanych efektów. 

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

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

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

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

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

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

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

 3. Załączniki: kserokopie dyplomu, dokumentu potwierdzającego osiągnięcia ucznia, 
studenta – wymienić: 

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

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

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

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

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

4. Najbliższe plany związane z rozwojem talentu, podać dziedzinę: naukową, artystyczną, 
sportową, społeczną; w jaki sposób będą kontynuowane i rozwijane zainteresowania, gdzie  
i pod czyim kierunkiem, jakie są bliższe i dalsze cele wyznaczone przez ucznia, studenta  
w podejmowanych działaniach: 

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

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

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

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

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

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



CZĘŚĆ III 

INFORMACJA INNYCH, CO MÓWIĄ O UCZNIU, STUDENCIE UBIEGAJĄCYM 
SIĘ O STYPENDIUM – opinie i oceny na temat postawy ucznia, studenta, jego pracy, 
zaangażowania, zainteresowań i dotychczasowych efektów, mocnych i słabych stronach: 

1. Opinia nauczyciela, instruktora, trenera prowadzącego ucznia, studenta na temat jego 
osiągnięć, możliwości i perspektyw rozwoju, także problemów i potrzeb: 

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

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

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

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

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

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

 

CZĘŚĆ IV 

INFORMACJA DOTYCZĄCA FINANSÓW 

(wypełnia uczeń, student wspólnie z nauczycielem, trenerem, instruktorem prowadzącym) 

1. Informacja o celowości pomocy, o którą ubiega się uczeń, student w chwili obecnej – na co 
chciałby przeznaczyć przyznane stypendium: 

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

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

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

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

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

2. Inne potrzeby związane z rozwojem zainteresowań i talentów ucznia, studenta: 

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

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

  



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

(podpis składającego wniosek) (podpis ucznia, studenta) 

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

(data wypełnienia wniosku) 

 

CZĘŚĆ V 

Opinia Komisji Stypendialnej z dnia .......................................... 

w składzie: 

1. ................................. 

2. ................................. 

3. ................................. 

Komisja po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie stypendium i po dokonaniu analizy złożonych 
dokumentów pozytywnie opiniuje / negatywnie opiniuje* przyznanie stypendium  
w wysokości ................................../słownie: ............................................................................... 
w celu wsparcia rozwoju talentu i zainteresowań w dziedzinie naukowej / artystycznej / 
sportowej / społecznej *. 

Podpisy członków Komisji Stypendialnej: 

1. ................................. 

2. ................................. 

3. ................................. 

 

*Niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR 94/04 

Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 10 listopada 2004r. 

 
w sprawie zasad udzielania stypendiów za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów 

Gminy Strzegom 
 

Biorąc pod uwagę fakt, iż coraz większa grupa uczniów i studentów zdobywa tytuły 
laureatów olimpiad, konkursów i zawodów w dziedzinie nauki, kultury i sportu zasadnym jest 
podjęcie uchwały, która ma na celu promowanie młodych talentów i nagradzanie wysiłku i 
pracy włożonej w osiągnięcie sukcesu. 
 


