
UCHWAŁA NR VIII/112/2019
RADY MIEJSKIEJ RUMI

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia zasad przyznawania jednorazowych stypendiów Burmistrza Miasta Rumi za wybitne 
osiągnięcia w nauce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1457 ze zm.). Rada Miejska Rumi uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się zasady przyznawania jednorazowych stypendiów Burmistrza Miasta Rumi za wybitne 
osiągnięcia w nauce przyznawane uczniom pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Miejskiej Rumia, 
bez względu na miejsce zamieszkania, określone w Regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Traci moc Uchwała Nr XXVIII/206/2008 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia 
zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Rumi zmieniona Uchwałami: Nr LXXVI/492/2010 Rady 
Miejskiej Rumi z dnia 27 maja 2010 r.; Nr XXXVII/436/2013 Rady Miejskiej Rumi z dnia 27 czerwca 2013 r.; Nr 
XXXVI/464/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 czerwca 2017 r.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 

Przewodniczący                                                        
Rady Miejskiej Rumi

Ariel Sinicki
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/112/2019

Rady Miejskiej Rumi

z dnia 24 czerwca 2019 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH
STYPENDIÓW BURMISTRZA MIASTA RUMI

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W NAUCE

1. Stypendium przyznaje się za wybitne wyniki w nauce uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół 
ponadpodstawowych kończących się maturą, pobierającym naukę w szkołach znajdujących się na terenie Miasta 
Rumi.

2. W 2019 roku stypendium, o którym mowa w ust. 1 można przyznać także uczniom III klas gimnazjalnych, 
dla których wnioski składają dyrektorzy szkół do których uczęszczają, pobierającym naukę w szkołach 
znajdujących sie na terenie Miasta Rumi.

3. Stypendium przyznaje się uczniom szkół podstawowych klas VII - VIII, uczniom szkół 
ponadpodstawowych, o których mowa w ust. 1 i 2 za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, w którym składany 
jest wniosek.

4. Stypendium  jest jednorazowe i posiada charakter motywacyjny.

5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia ustala Rada Miejska Rumi.

6. Wysokość jednorazowego stypendium nie może być niższa niż 500 zł wyższa niż 1.500 zł.

7. Stypendia są wpłacane na wskazane konto.

8. Dokumentację stypendium stanowią:

a) kompletne wnioski o stypendium,

b) protokoły posiedzeń komisji stypendialnej.

9. Wzór wniosku o stypendium stanowi załącznik do regulaminu.

§ 2. 

Kryteria przyznawania stypendium

1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje uczniom, o których mowa 
w § 1 ust. 1 i 2, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a) są laureatami wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistami ogólnopolskich konkursów, 
olimpiad przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 29 stycznia 2002 r. 
w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, 
poz. 125 ze zm.),

b) znaczące osiągnięcia pozaszkolne (np. publikacje, współpraca z instytucjami naukowymi, wyróżniająca 
wieloletnią działalnością społecznie użyteczną, itp.),

c) posiadają co najmniej dobrą ocenę zachowania.

2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce przysługuje także uczniom szkół 
ponadpodstawowych, którzy legitymują się dokumentem potwierdzającym zdanie, w roku składania wniosku, 
matury międzynarodowej na poziomie co najmniej 90 %.

§ 3. 

Tryb przyznawania stypendium

1. Z wnioskami o stypendium mogą występować:

a) dyrektor  szkoły podstawowej  - dla uczniów kl. VII i VIII,
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b) uczeń szkoły ponadpodstawowej kończącej się maturą.

2. Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone, za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, 
kopie dokumentów wskazujących na spełnianie kryteriów, o których mowa w § 2. Jeżeli dokument wystawiony 
jest w innym języku niż polski, wymagane jest jego tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

3. Wnioski o stypendium należy składać do 31-ego sierpnia każdego roku. Decyduje data wpływu wniosku do 
organu.

4. Wnioski o stypendia opiniuje komisja stypendialne w składzie:

a) dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta Rumi,

b) przedstawiciel Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miejskiej Rumi,

c) dyrektor szkoły podstawowej,

d) dyrektor szkoły ponadpodstawowej.

5. Prace komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.

6. Komisja stypendialna sprawdza wnioski pod względem formalnym oraz dokonuje oceny merytorycznej 
wniosków.

7. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Każdy z członków komisji przy ocenie wniosków stypendialnych posługuje się oceną punktową, przyznając 
każdemu z wniosków ocenę indywidualną w skali od 1-10. O końcowej ocenie poszczególnych wniosków 
decyduje ocena średnia obliczona jako średnia arytmetyczna z ocen wszystkich członków komisji.

9. Spełnienie kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania jednorazowego stypendium nie jest 
jednoznaczne z otrzymaniem stypendium.

10. Ilość i wysokość przyznanych stypendiów uzależniona jest od zabezpieczonych środków w budżecie 
miasta.

11. W przypadku większej ilości wniosków spełniających kryteria niż limit środków w budżecie, w pierwszej 
kolejności stypendia otrzymają uczniowie będący finalistami konkursów ogólnopolskich.

12. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta.

13. Od decyzji Burmistrza Miasta odwołanie nie przysługuje.

§ 4. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może przyznać stypendium z własnej inicjatywy.

§ 5. 

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyduje Burmistrz Miasta.
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Załącznik do Regulaminu przyznawania 

jednorazowych stypendiów Burmistrza Miasta Rumi 

 

Wnioskodawca:          data _______________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

tel.: _________________________ 

mail: ________________________ 

 

WNIOSEK 

o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Rumi w roku szkolnym __________________ 

za wybitne osiągnięcia naukowe dla: 

 

1. Imię i  nazwisko ______________________________________________________________ 

2. Data i miejsce urodzenia _______________________________________________________ 

3. Adres zamieszkania ___________________________________________________________ 

4. Nazwa i adres szkoły, klasa  _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Ocena z zachowania ucznia (potwierdzona przez dyrektora szkoły) _____________________ 

6. Wyszczególnienie osiągnięć  ubiegającego się o stypendium: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. Opinia dyrektora szkoły o uczniu ubiegającym się o stypendium: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. Wykaz potwierdzonych za zgodność z oryginałem załączników dokumentujących osiągnięcia 

kandydata: 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________ 

5) ________________________________________________________________________ 

 

______________________________________ 

(podpis i ewentualnie pieczątka wnioskodawcy) 
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UZASADNIENIE

W związku z likwidacją w 2019 r. gimnazjów oraz doprecyzowaniu przez ustawodawcę brzmienia
art. 90 t ust. 4 ustawy o systemie oświaty konieczne stało się dostosowanie zapisów regulaminu
w przedmiocie możliwości przyznania stypendium uczniom uczęszczających do szkoły na terenie
Gminy Miejskiej Rumia, bez względu na ich miejsce zamieszkania czy zameldowania. Niniejszy
regulamin określa tryb i warunki otrzymania stypendium Burmistrza Miasta Rumi wyłącznie za
wybitne wyniki w nauce. Regulaminy dotyczące stypendium sportowego oraz artystycznego
podjęte zostaną odrębnymi uchwałami.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.
Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta
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