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UCHWAŁA NR IX/82/2019
RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych
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) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów
szkół podstawowych w Gminie Pułtusk, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk w brzmieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Wielkość środków przeznaczonych na stypendia, o których mowa w § 1 uchwały, określa corocznie
Rada Miejska w Pułtusku w uchwale budżetowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/467/2010 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 30 kwietnia 2010 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk (Dz.
Urz. Woj. Maz. poz. 2524) i uchwała nr LXI/485/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych
i sportowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Pułtusk, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Pułtusk (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6367).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/82/2019
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 29 marca 2019 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH, ARTYSTYCZNYCH
I SPORTOWYCH DLA UCZNIÓW
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Stypendia są formą promowania szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych w Gminie
Pułtusk dla których organem prowadzącym jest Gmina Pułtusk.
§ 2. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów:
1) stypendium naukowe – przeznaczone dla uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w określonej
dziedzinie wiedzy;
2) stypendium artystyczne – przeznaczone dla uczniów wybitnie uzdolnionych w jednej z dziedzin sztuki,
3) stypendium sportowe – przyznawane za osiągnięcia w co najmniej jednej dyscyplinie
potwierdzone wysokimi wynikami sportowymi.

sportu

§ 3. Stypendium przyznawane jest za wybitne osiągnięcia ucznia w szkole i poza nią w określonej
dziedzinie nauki, sztuki lub sportu.
§ 4. Kandydat do stypendium Gminy Pułtusk powinien spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) średnia ocen na świadectwie z ostatniego roku szkolnego wyniosła co najmniej 5,6 oraz wzorowa ocena
z zachowania;
2) w ostatnim roku szkolnym był laureatem lub finalistą ogłoszonych przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty
lub Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursów przedmiotowych, olimpiad co najmniej szczebla
wojewódzkiego;
3) był laureatem pierwszego miejsca konkursów naukowych ogłaszanych przez inne kuratoria oświaty,
ministerstwa lub inne ogólnopolskie instytucje naukowe, społeczne i kulturalne;
4) był laureatem I miejsca konkursów artystycznych, ogłaszanych przez kuratoria oświaty, ministerstwa
i ogólnopolskie instytucje kultury;
5) w przypadku zawodów sportowych:
a) był zdobywcą medalu co najmniej mistrzostw szczebla wojewódzkiego w zawodach klubowych
i szkolnych w dyscyplinach sportu ujętych w Ogólnopolskim Systemie Współzawodnictwa Dzieci
i Młodzieży, zatwierdzonym przez właściwego ministra do spraw kultury fizycznej i sportu lub
zakwalifikował się do pierwszej dwunastki finałów centralnych zawodów sportowych w sportach
indywidualnych lub uzyskał 4 klasę sportową (a w szachach 3 kategorię sportową) w sportach
indywidualnych,
b) w grach zespołowych uzyskał miejsce I-V na szczeblu wojewódzkim w rozgrywkach objętych
programem Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej prowadzonych przez Mazowiecki Szkolny
Związek Sportowy lub zdobył I miejsce w Lidze Okręgowej w rozgrywkach klubowych w kategorii
młodzika, zajął miejsce I-V w I Lidze Wojewódzkiej w rozgrywkach klubowych w kategorii trampkarzy
prowadzonych przez wojewódzkie i okręgowe związki sportowe.
§ 5. Stypendium naukowe, sportowe i artystyczne może być przyznane uczniom klas V-VIII szkół
podstawowych.
II. Zasady ubiegania się o stypendium oraz warunki ich przyznania
§ 6. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić:
1) dyrektorzy, rady pedagogiczne lub rady rodziców szkół podstawowych Gminy Pułtusk;
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2) dyrektorzy instytucji kultury działających na terenie Gminy Pułtusk;
3) kluby i organizacje sportowe działające na terenie Gminy Pułtusk.
2. Do wniosku o stypendium dołącza się:
1) potwierdzoną kopię świadectwa szkolnego;
2) dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe;
3) opinię wychowawcy klasy lub opiekuna naukowego, artystycznego, sportowego potwierdzoną przez
dyrektora szkoły, placówki naukowej, artystycznej, sportowej.
3. Wzór wniosku w sprawie przyznania stypendium stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
4. Wnioski o przyznanie stypendiów wraz z dokumentacją potwierdzającą spełnienie warunków, o których
mowa w § 4, składane są do Burmistrza Miasta Pułtusk w terminie do dnia 31 lipca danego roku
kalendarzowego na następny rok szkolny, uwzględniając wyniki osiągnięte w roku szkolnym poprzedzającym
rok przyznania stypendium i do 30 listopada uwzględniając wyniki osiągnięte w danym roku szkolnym.
§ 7. 1. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (IX – VI) dla wniosków składanych do 31 lipca
oraz na 6 miesięcy (I – VI) dla wniosków składanych do 30 listopada, i wypłacane jest do dnia 10 każdego
miesiąca z góry za miesiąc, którego przyznane stypendium dotyczy z tym, że ten sam uczeń może otrzymać
jedno stypendium motywacyjne - naukowe, sportowe lub artystyczne.
2. Wysokość miesięcznego stypendium w szkołach podstawowych wynosi do 300 zł brutto miesięcznie.
3. W przypadku uzyskania przez ucznia – zawodnika wyników kwalifikujących go do ubiegania się
o stypendium, o którym mowa w uchwale Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie przyznawania stypendiów za
osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
zawodnik może otrzymywać również stypendium wymienione w § 2 pkt. 1 lub 2 regulaminu.
4. Stypendium naukowe, artystyczne lub sportowe może być również przyznane uczniom, którzy są objęci
programami stypendialnymi przyznawanymi przez inne instytucje.
§ 8. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna, powołana
zarządzeniem Burmistrza Miasta Pułtusk.
2. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który wraz z wnioskami przekazuje się Burmistrzowi
Miasta Pułtusk.
3. Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta Pułtusk.
§ 9. 1. Stypendium może być odebrane w czasie trwania okresu, na który zostało przyznane, w przypadku:
1) rażącego naruszenia obowiązków ucznia;
2) odmowy, bez podania ważnych przyczyn, udziału w konkursach i zawodach sportowych
w kategorii przyznanego stypendium.
2. Wnioskodawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Burmistrza o wszelkich
okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie ucznia stypendium.
3. Burmistrz pozbawia ucznia stypendium na uzasadniony wniosek wnioskodawcy lub z własnej
inicjatywy.
§ 10. Informację o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Pułtusku, tablicach informacyjnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Pułtusk,
a wnioskodawców zawiadamia się pisemnie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
do regulaminu przyznawiania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych dla uczniów
..........................................................
dane wnioskodawcy
(nazwa, adres, nr telefonu)
WNIOSEK DO BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK
W SPRAWIE PRZYZNANIA STYPENDIUM GMINY PUŁTUSK
ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM ............/............
NAUKOWE/ARTYSTYCZNE/SPORTOWE *
I. Dane osobowe ucznia/zawodnika:
1. Imię i nazwisko ......................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................
3. Adres zamieszkania:
miejscowość.....................................................,
ul. ..........................................., nr....................,
kod: .................................................................,
tel. do rodzica/opiekuna..................................
4. Nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń (ze wskazaniem klasy w danym roku
nauki) :
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
5. Wysokość średniej ocen na świadectwie w roku szkolnym poprzedzającym rok
przyznania stypendium: .......................... zachowanie : ……………………………………………………..,
6. Dyscyplina artystyczna: ........................................................................................................,
.................................................................................................................................................
7. Uprawiana dyscyplina sportu: ...............................................................................................,
.................................................................................................................................................
II. Uzasadnienie wniosku i opis wyników oraz osiągnięć w zakresie danej dziedziny:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
…….............…………
* niepotrzebne skreślić
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III. Opinia rady pedagogicznej:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
miejscowość i data

pieczątka i podpis

IV. Dokumentacja osiągnięć (załączniki):
1. .................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................
5. .................................................................................................................................................
V. Oświadczenie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Urząd Miejski w Pułtusku
reprezentowany przez Burmistrza Miasta Pułtusk w celu przyznania stypendium.
...........................................................
podpis rodzica/opiekuna dziecka
Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany o tym, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej
jest Urząd Miejski w Pułtusku z siedzibą przy ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, adres e-mail: iod@pultusk.pl
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych IOD) nadzorującego
prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@pultusk.pl.
2. Celem zbierania danych jest przyznanie stypendium motywacyjnego dla ucznia.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium.
5. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
6. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,
w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
............................................................
podpis rodzica/opiekuna dziecka
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

