UCHWAŁA NR VIII/65/15
RADY MIASTA BIELSK PODLASKI
z dnia 26 maja 2015 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski dla uczniów za
wyniki i osiągnięcia w nauce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 90t ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7 września1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz.
141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, 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 115, poz. 791,
Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, 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 157, poz. 1241, Nr 219, poz.
1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr
112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979, z 2013 r. poz. 87,
827, 1191, 1265, 1317 i 1650, z 2014r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146,1877, z 2015 r. poz. 357) oraz
Uchwała Nr VI /47/15 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Rada Miasta Bielsk Podlaski uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W celu wsparcia finansowego uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, którzy osiągają bardzo dobre
wyniki w nauce ustanawia się stypendium samorządu miasta Bielsk Podlaski.
2. Mając na względzie upamiętnienie dzieła i osoby wielkiego Polaka Jana Pawła II stypendium, o którym
mowa w ust. 1 otrzymuje nazwę: „Stypendium im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski dla uczniów za
wyniki i osiągnięcia w nauce”.
§ 2. Stypendium im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski przyznawane jest za szczególne wyniki
i osiągnięcia w nauce uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium.
§ 3. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest uczniem szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Bielsk Podlaski lub w roku
szkolnym poprzedzający rok szkolny, na który przyznaje się stypendium był uczniem takich szkół;
2) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę za zachowanie;
3) uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego:
a) w szkole podstawowej co najmniej 5,00,
b) w gimnazjum co najmniej 4,75,
4) jest laureatem wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty.
§ 4. 1. Stypendium przyznawane jest na okres roku szkolnego w rozumieniu art. 63 ustawy o systemie oświaty.
2. Wypłata stypendium następuje w ratach miesięcznych do dnia 25-go danego miesiąca.
3. Miesięczna rata stypendium wynosi:
1) 100 zł - w przypadku gdy uczeń jest laureatem 1 konkursu przedmiotowego,
2) 150 zł - w przypadku gdy uczeń jest laureatem 2 konkursów przedmiotowych,
3) 200 zł - w przypadku gdy uczeń jest laureatem 3 i więcej konkursów przedmiotowych.
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów dyrektorzy szkół składają po uzyskaniu pozytywnej opinii rady
pedagogicznej.
2. Do wniosku powinny być dołączone kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia ucznia w danym
konkursie w roku poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, odpis uchwały rady
pedagogicznej opiniującej wniosek.
3. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do dnia 31 lipca każdego roku.
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4. Wzór wniosku określa załącznik do uchwały.
§ 6. 1. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, dyrektor szkoły
zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia.
2. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie;
2) wycofania przez wnioskodawcę;
3) nie usunięcia w terminie braków formalnych wniosku.
§ 7. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.
2. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.
§ 8. Na wniosek dyrektora szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną, stypendysta może stracić prawo
do otrzymywania stypendium, jeżeli rażąco naruszył obowiązki ucznia.
§ 9. Środki finansowe na stypendia, o których mowa w § 1 będą corocznie zabezpieczane w budżecie miasta
Bielsk Podlaski.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XVIII/76/07 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie
zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski dla uczniów za wyniki
i osiągnięcia w nauce (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2007 r. Nr 273, poz. 3033, z 2009 r. Nr 179, poz. 1903, Nr 233, poz.
2799).
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Igor Łukaszuk
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Załącznik
do Uchwały Nr VIII/65/15
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 26 maja 2015 r.

…………………………..
(pieczęć szkoły)
Wniosek o przyznanie stypendium im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski
uczniowi za wyniki i osiągnięcia w nauce
I. Dane o uczniu zgłoszonym do przyznania stypendium
1. Nazwisko ……………………………………….…………..………………………
Imię (imiona) ………………………………………………………………………
uczeń kl. ……...…. szkoły ………….…………………………..…………….…..
2. Numer PESEL …………………………. ..........
3. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………
4. Adres zamieszkania ……………….……………………………………………….
(ulica, nr domu)
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………..…
II. Dane rodzica (opiekuna prawnego) ucznia zgłoszonego do przyznania stypendium:
1. Nazwisko ……………………………………………………………………….…..
Imię (imiona) …………………….…………………………………………………
2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………..……
(ulica, nr domu)
Telefon kontaktowy ……..………….………………………………………………
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. wszystkie dane dotyczące kandydatów będą
zbierane, przechowywane i chronione oraz wykorzystywane wyłącznie w sprawach związanych z przyznaniem stypendiów.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Bielsk Podlaski w celach związanych z
przydziałem stypendiów.
Oświadczam, że informacje zawarte w części I i II wniosku są prawdziwe i jestem świadoma(y) odpowiedzialności
cywilnej i karnej związanej z podaniem nieprawdziwych danych w niniejszym wniosku.

konto bankowe

....................................................................................
(ucznia lub opiekuna prawnego)

Bielsk Podlaski ………………..…….
(data)
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III. Osiągnięcia ucznia zgłoszonego do przyznania stypendium:
1. Średnia ocen za rok szkolny …..… /….….. .....................................................
(średnią ocen należy zaokrąglić do 0,01)

2. Ocena z zachowania
3. Laureat konkursu/konkursów

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

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych
Bielsk Podlaski, ………………

…..………………………………………………....
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załączniki:
1. odpis uchwały rady pedagogicznej opiniującej wniosek,
2. poświadczona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia Podlaskiego Kuratora Oświaty
o uzyskanym tytule laureata.
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