UCHWAŁA NR IX.44.2915
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 25 maja 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form, zakresu oraz trybu
postępowania w ramach „Miejskiego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.
U. z 2013 r.: poz. 594, ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r.: poz. 379, poz. 1072) oraz art. 90t ust.
4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze
zmianami: z 2003 r.: nr 137 poz. 1304; z 2004 r.: nr 69 poz. 624; 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
255, poz. 1618; z 2009 r.: nr 6 poz. 33, nr 31 poz. 206, nr 56 poz. 458, 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 i nr 205 poz. 1206; z 2012 r.: poz. 941 i 979; z 2013 r.: poz. 87, poz. 827, poz. 1191, poz. 1265, poz.
1317 i poz. 1650; z 2014 r.: poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877; z 2015
r.: poz. 357) w związku z uchwałą nr VIII.38.2015 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”, Rada Miejska
w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formę i zakres
tej pomocy oraz tryb postępowania w ramach „Miejskiego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży”.
§ 2. 1. Formą pomocy szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży jest stypendium Gminy Miasto Złotów.
2. Stypendium może być przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Złotowa i uczęszczającym do
szkół podstawowych (klasy IV – VI) i gimnazjów, działających na terenie Miasta Złotowa.
3. Stypendia przyznawane są co roku w ramach środków finansowych określonych przez Radę Miejską
w Złotowie w uchwale budżetowej na dany rok.
§ 3. Ustala się następujące rodzaje stypendiów:
1) stypendium dla uzdolnionych uczniów ,,Złotowski Prymus”,
2) stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne ,,Złotowski Artysta”,
3) stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe ,,Złotowski Sportowiec”,
4) stypendium za wybitne osiągnięcia na rzecz środowiska lokalnego ,,Złotowski Lider”.
§ 4. Stypendium dla uzdolnionych uczniów ,,Złotowski Prymus” za wysokie wyniki w nauce może być
przyznane uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej lub gimnazjum na terenie miasta Złotowa, który
spełnia następujące warunki:
1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 5,40 oraz co najmniej bardzo dobrą
ocenę zachowania;
lub:
2) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,75, a także co najmniej bardzo
dobrą ocenę zachowania oraz tytuł finalisty lub laureata konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej
rejonowym.
§ 5. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne ,,Złotowski Artysta” może być przyznane uczniowi
uczęszczającemu do szkoły podstawowej lub gimnazjum na terenie miasta Złotowa, który spełnia łącznie
następujące warunki:
1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,00;
2) uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania;
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3) uzyskał czołowe miejsce (I - III) w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu ogólnopolskim bądź
zwycięstwo w konkursach, przeglądach i festiwalach szczebla co najmniej rejonowego, bądź inne znaczące
osiągnięcia artystyczne.
§ 6. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe ,,Złotowski Sportowiec” może być przyznane uczniowi
uczęszczającemu do szkoły podstawowej lub gimnazjum na terenie miasta Złotowa, który spełnia łącznie
następujące warunki:
1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,00;
2) uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania;
3) uzyskał indywidualnie lub zespołowo jedno z następujących osiągnięć:
a) co najmniej VIII miejsce w mistrzostwach Wielkopolski w zawodach organizowanych przez Szkolny
Związek Sportowy „Wielkopolska”;
b) co najmniej XVI miejsce w finałach ogólnopolskich czwartków lekkoatletycznych.
§ 7. Stypendium za wybitne osiągnięcia na rzecz środowiska lokalnego ,,Złotowski Lider” może być przyznane
uczniowi uczęszczającemu do szkoły podstawowej lub gimnazjum na terenie miasta Złotowa, który spełnia łącznie
następujące warunki:
1) uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,00;
2) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
3) uzyskał znaczące osiągnięcia w zakresie działalności społecznie-użytecznej, wolontariacie, bądź działaniach
na rzecz środowiska lokalnego.
§ 8. 1. Uprawnionym do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie stypendium jest dyrektor szkoły, do której
uczęszcza uczeń. Warunkiem wystosowania wniosku jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody rodziców bądź
prawnych opiekunów ucznia na ubieganie się o otrzymanie przez ucznia stypendium na warunkach określonych
w niniejszej uchwale. Wniosek dyrektora podlega zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną tej szkoły.
2. Wnioskodawca składa pisemny wniosek o przyznanie stypendium określając w nim rodzaj stypendium.
Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć we wniosku opis dotychczasowych osiągnięć ucznia potwierdzających
spełnienie przesłanek do otrzymania stypendium.
3. Burmistrz Miasta Złotowa może określić w drodze zarządzenia wzór wniosku o przyznanie stypendium.
Wzór określony w zarządzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim winien uwzględniać regulację zawartą w ust.
2 zdanie drugie i ma charakter pomocniczy. Wnioskodawca uprawniony jest do samodzielnego sformułowania
treści wniosku z zachowaniem wymogów określonych w niniejszej uchwale.
4. Wnioski o przyznanie stypendiów należy złożyć w Urzędu Miejskim w Złotowie w terminie do dnia 20
czerwca roku szkolnego, w którym zostały spełnione warunki do jego otrzymania.
5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
6. Burmistrz Miasta Złotowa uprawniony jest do przyznania uczniowi stypendium z własnej inicjatywy, o ile
spełnione są przesłanki wymienione w § 4, § 5, § 6 bądź § 7.
§ 9. 1. Stypendium w formie świadczenia pieniężnego, jednorazowo w roku szkolnym, przyznaje Burmistrz
Miasta Złotowa za osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, który kończy się w roku składania wniosku.
Rozstrzygnięcie Burmistrza jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.
2. Burmistrz Miasta Złotowa uprawniony jest do powołania, w drodze zarządzenia, kapituły stypendium, która
opiniuje podział środków przeznaczonych na stypendia pomiędzy uczniów spełniających przesłanki do jego
otrzymania. Z zebrania kapituły stypendium, sporządza się protokół.
§ 10. 1. Wysokość stypendium uzależniona jest od środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta
Złotowa oraz ilości złożonych wniosków i nie może wynosić mniej niż 350,00 zł.
2. W przypadku, gdy kwota na stypendia dla uczniów spełniających kryteria regulaminowe „Złotowski
Prymus” przewyższa kwotę określoną w planie finansowym Gminy, stypendium przyznaje się uczniom
z najwyższą średnią ocen klasyfikacji rocznej.
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3. W przypadku spełnienia przez ucznia przesłanek do otrzymania więcej iż jednego stypendium określonego
w niniejszej uchwale, uczniowi przysługuje tylko jedno stypendium.
4. Stypendium jest wypłacane w formie gotówkowej lub na wskazany rachunek bankowy.
5. Wręczenie okolicznościowych dyplomów Burmistrza Miasta Złotowa w związku z przyznaniem stypendium
odbywa się podczas uroczystości.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i ma zastosowanie po raz pierwszy do nagradzania osiągnięć uzyskanych przez ucznia w roku
szkolnym 2015/2016.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Żelichowski
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