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UCHWAŁA NR XXXII/144/2017
RADY GMINY CIECHOCIN
z dnia 22 czerwca 2017
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki w nauce
i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne
Na podstawie art. 18 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.
poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) i art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/75/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe
i artystyczne (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 917) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. W sprawach, w których wnioski o przyznanie stypendium wpłynęły i nie zostały rozpatrzone przed
wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się postanowienia w brzmieniu określonym w załączniku do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Przewodniczący Rady
Kazimierz Tecmer
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załącznik
do uchwały nr XXXII/144/2017
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Zasady udzielania stypendium dla uczniów i studentów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia
naukowe, sportowe i artystyczne
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Do ubiegania się o stypendium motywacyjne Wójta Gminy Ciechocin za wyniki w nauce i wybitne
osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Ciechocin oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych
o uprawnieniach szkół publicznych, a także studenci studiów stacjonarnych, zaocznych oraz wieczorowych
pierwszego, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich o uprawnieniach szkół publicznych, którzy są
mieszkańcami Gminy Ciechocin.
2. Stypendium jest przyznawane uczniom i studentom jako jednorazowe świadczenie po ukończonym roku
szkolnym lub akademickim.
Rozdział 2
Stypendium za wyniki w nauce
§ 2.1. Stypendium za wyniki w nauce po ukończeniu nauki w klasach od IV do VI szkoły podstawowej jest
przyznawane uczniowi, który w poprzednim roku szkolnym uzyskał, co najmniej wzorową ocenę ze
sprawowania oraz średnią ocen 5,10 w wysokości 100,00 zł.
2. Stypendium za wyniki w nauce po ukończeniu nauki w klasach od I do III gimnazjum jest przyznawane
uczniowi, który w poprzednim roku szkolnym uzyskał, co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania oraz
średnią ocen 5,10 w wysokości 150,00 zł.
3. Stypendium za wyniki w nauce po ukończeniu nauki w klasach od I do IV szkół ponadgimnazjalnych
jest przyznawane uczniowi, który w poprzednim roku szkolnym uzyskał, co najmniej bardzo dobrą ocenę ze
sprawowania oraz średnią ocen 5,00 w wysokości 200,00 zł.
4. Z wnioskami o przyznanie stypendium dla uczniów:
1) szkół podstawowych i gimnazjum występują wychowawcy klas lub dyrektorzy szkół, po uzyskaniu
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych ucznia;
2) szkół ponadgimnazjalnych występują pełnoletnie osoby zainteresowane, rodzice lub opiekunowie prawni
ucznia.
5. Do wniosku należy dołączyć potwierdzoną kopię świadectwa.
6. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z dołączoną kopią świadectwa należy składać w Urzędzie Gminy
Ciechocin do 30 września każdego roku.
7. Warunkiem otrzymania stypendium za wyniki w nauce w ostatniej klasie szkoły podstawowej lub
gimnazjum jest dostarczenie przez ucznia w terminie do 30 września dokumentu potwierdzającego kontynuację
nauki.
Rozdział 3
Stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe
§ 3.1. Stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe może zostać udzielone uczniowi, niespełniającemu
warunków określonych w § 2 ust. 1-3, który:
1) posiada udokumentowane uzyskanie tytułu laureata międzynarodowych, krajowych, czy wojewódzkich
olimpiad, konkursów przedmiotowych bądź innych organizowanych przez Ministra Edukacji Narodowej lub
Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty;
2) uzyskał wysokie wyniki w zewnętrznych egzaminach i sprawdzianach, osiągając liczbę punktów nie
mniejszą niż 95%.
2. Stypendium dla uczniów, o których mowa w ust. 1 wynosi 300,00 zł.
3. Do wniosku należy dołączyć kopię zaświadczenia lub dyplomu potwierdzającego wybitne osiągnięcia
naukowe.
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4. Warunki określone w § 2 ust. 4 i 6-7 stosuje się odpowiednio.
Rozdział 4
Stypendium za osiągnięcia artystyczne i sportowe
§ 4.1. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe może zostać udzielone uczniowi lub
studentowi, który jest laureatem olimpiad, konkursów, festiwali, zawodów w dziedzinach artystycznych lub
sportowych na szczeblu wojewódzkim lub wyższym.
2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 wynosi:
1) na szczeblu ponad wojewódzkim 500 zł;
2) na szczeblu wojewódzkim 250 zł.
3. Z wnioskami o przyznanie stypendium występują osoby zainteresowane, rodzic lub opiekun prawny.
4. Wnioski składane przez osoby niepełnoletnie powinny być potwierdzone przez rodzica lub opiekuna.
5. Do wniosku należy dołączyć kopię zaświadczenia lub dyplomu potwierdzającą wybitne osiągnięcia
artystyczne lub sportowe.
6. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy
Ciechocin do 30 września każdego roku.
Rozdział 5
Stypendium dla studentów szkół wyższych
§ 5.1. Stypendia dla studentów szkół wyższych są przyznawane po ukończonym roku akademickim.
2. O przyznanie stypendium motywacyjnego mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria:
1) nie ukończyli 25 roku życia;
2) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Ciechocin;
3) w poprzednim roku akademickim osiągnęli dobre wyniki w nauce.
3. Stypendium motywacyjne dla studentów szkół wyższych za zaliczenie roku przyznawane jest przy
średniej powyżej 4,5 i wynosi 300,00 zł.
4. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może zostać udzielone studentowi, niespełniającemu
warunku określonego w ust. 3, który:
1) uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy;
2) zdobył nagrodę w międzynarodowym bądź ogólnopolskim konkursie na pracę naukową;
3) jest autorem znaczącej publikacji naukowej;
4) ma wybitne osiągnięcia w pracy w kołach naukowych lub we współpracy z ośrodkami naukowymi.
5. Stypendium dla studentów, o których mowa w ust. 4 wynosi 400,00 zł.
6. Z wnioskami o przyznanie stypendium występują osoby zainteresowane, rodzic lub opiekun prawny.
7. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen pochodzące od właściwego dziekanatu
szkoły wyższej, a w przypadku studentów określonych w ust. 4 kopię zaświadczenia lub dyplomu
potwierdzającego uzyskane osiągnięcia.
8. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w Urzędzie Gminy
Ciechocin do dnia 31 października każdego roku.
Rozdział 6
Zasady i tryb przyznawania stypendium
§ 6.1. Wnioski o przyznanie stypendium podlegają opinii Komisji do spraw zaopiniowania wniosków
o przyznanie stypendium Wójta Gminy Ciechocin, zwanej dalej „Komisją” – powołanej przez Wójta w drodze
zarządzenia.
2. Komisja po zaopiniowaniu wniosku kandydata przedstawia go wraz ze swoją opinią Wójtowi.
3. Skład Komisji stanowią:
1) pracownicy zajmujący się sprawami oświaty oraz promocji.
2) dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Ciechocin.
4. Stypendium wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy Ciechocin lub na wskazany rachunek bankowy
w ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia wniosków.
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Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 7.1. Jednemu uczniowi przysługuje jedno stypendium motywacyjne. Przy zbiegu uprawnień przysługuje
kwota wyższa.
2. Wnioski o przyznanie stypendiów nie będą rozpatrywane, jeżeli:
1) nie spełniają wymogów formalnych tj. wniosek został złożony na innych drukach niż określone
w załącznikach do niniejszej uchwały;
2) nie zostały załączone wymagane dokumenty;
3) wniosek został złożony po terminie.

