
UCHWAŁA NR XXVI/222/2017 
RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE 

 z dnia 1 września 2017 roku 
 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych 
uczniów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo. 

Na podstawie z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016, 
poz. 1943, poz. 1985, poz. 1954 i poz. 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 949, poz. 1010 i poz. 1292) oraz art. 
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 
i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) uchwala się, co następuje:   

 § 1. Określa się zasady i tryb przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów  
w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Janikowo. 
 

 § 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Janikowo; 
2) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia klasy VI-VIII szkoły podstawowej oraz  

w latach 2017/2018 i 2018/2019 ucznia gimnazjum. 
 
§ 3. 1. Program, o którym mowa w § 1 realizowany jest poprzez przyznawanie uczniom 

jednorazowego stypendium.  
2. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się za okres roku szkolnego, w którym 

zaistniały warunki do jego uzyskania.  
3. Stypendium przyznawane jest: 
1) uczniom osiągającym wyróżniające wyniki w nauce; 
2) uczniom wykazującym się szczególnymi osiągnięciami w nauce, sporcie, działalności 

artystycznej; 
3) laureatom i finalistom wojewódzkich, rejonowych, ogólnopolskich olimpiad lub 

konkursów przedmiotowych.  
 
§ 4. Warunkiem otrzymania stypendium za wyróżniające wyniki w nauce jest uzyskanie 

średniej ocen nie mniejszej niż 5,20 i co najmniej bardzo dobrej oceny  
z zachowania na koniec roku szkolnego, w którym składany jest wniosek.  

 
§ 5. Warunkiem otrzymania stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauki, 

sporcie, działalności artystycznej jest uzyskanie średniej ocen nie mniejszej niż 4,0  
i co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania na koniec roku szkolnego, w którym składany jest 
wniosek oraz łączne spełnienie następujących kryteriów: 

1) podejmowanie działań w zakresie rozwijania uzdolnień w jednej z dziedzin: naukowej, 
sportowej lub artystycznej, potwierdzone uczestnictwem  
w przedsięwzięciach, konkursach, wystawach, publikowaniem prac itp. o zasięgu co 
najmniej wojewódzkim;  

2) uzyskanie nagród, wyróżnień i dyplomów w wyżej wymienionych przedsięwzięciach. 
 
§ 6. 1. Stypendium przyznawane jest także dla uczniów, którzy są laureatami  

i finalistami wojewódzkich, rejonowych, ogólnopolskich olimpiad lub konkursów przedmiotowych.  
2. Warunkiem otrzymania stypendium dla uczniów, o których mowa w ust. 1 jest uzyskanie 

średniej ocen nie mniejszej niż 4,8 i co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania na koniec roku 
szkolnego, w którym składany jest wniosek.  



 
§ 7. 1.Przyznanie stypendium i jego wypłata następuje na wniosek. 
2. Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:  
    1) dyrektor szkoły; 
    2) rodzic (prawny opiekun); 
    3) pełnoletni uczniowie. 
 
§ 8. 1.Wniosek o przyznanie stypendium należy składać w terminie do 10 lipca każdego 

roku w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Janikowie.  
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć kopię świadectwa szkolnego, 

zaświadczeń i dyplomów i innych dokumentów, które uzasadniają osiągnięcia kandydatów. 
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

 
§ 9. Wniosek o przyznanie nagrody pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia, jeżeli:  
1) nie zawiera informacji pozwalających stwierdzić okoliczności uprawniające do 

otrzymania nagrody; 
2) wypełniony został nieprawidłowo lub nie zostały załączone do niego wymagane 

dokumenty; 
3) zaistnieje brak merytorycznego uzasadnienia dla przyznania nagrody, np. w przypadku 

gdy nie zostały spełnione warunki otrzymania stypendium, określone w niniejszej uchwale; 
4) złożony został po terminie, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej uchwały. 
 
§ 10. 1. Wnioski złożone w terminie i spełniające wymogi formalne, określone w § 8 ust. 2 i 

3 niniejszej uchwały podlegają rozpatrzeniu przez komisję powołaną przez Burmistrza Gminy i 
Miasta Janikowo. 

2. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w 
obecności co najmniej 3 jej członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos 
przewodniczącego komisji.  

3. Komisja, o której mowa w ust. 1 sporządza z posiedzenia protokół, zawierający listę osób, 
którym przyznano nagrody oraz kwoty przyznanych nagród i przedstawia Burmistrzowi Gminy i 
Miasto Janikowo do akceptacji.  
 

§ 11. 1. Nagrody są finansowane z budżetu Gminy Janikowo. 
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia ustala Rada Miejska w 

Janikowie w budżecie gminy na określony rok.  
 

§ 12. Traci moc uchwała Nr XVI/96/2012 Rady Miejskiej w Janikowie  
z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla 
uzdolnionych uczniów w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół, 
będących absolwentami szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Janikowo  
(Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r. poz. 390).    
 
 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Janikowo. 
 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Przewodniczący  
                                          Rady Miejskiej w Janikowie  
   
                                Grzegorz Czerwiński 

 
 
 



Uzasadnienie 
do UCHWAŁY NR XXVI/222/2017 

RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE 
z dnia 1 września 2017 roku  

 
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla 
uzdolnionych uczniów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Janikowo. 

 
 Ustawa o systemie oświaty umożliwia samorządom tworzenie lokalnych programów 
wspierania edukacji uczniów uzdolnionych. Zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty, 
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania 
pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych 
uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając  
w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub 
grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze. Stypendia będą 
finansowe ze środków budżetowych gminy. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
   

 Przewodniczący  
                                          Rady Miejskiej w Janikowie  
   
                                Grzegorz Czerwiński 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do uchwały Nr XXVI/222/2017 
Rady Miejskiej Janikowo 
z dnia 1 września 2017r. 

 
Wniosek o przyznanie stypendium 

 Informacje o kandydacie:  
 
1. Nazwisko kandydata:  

 
 
 

2. Imię, imiona kandydata:  
 
 
 

3.Adres do korespondencji, telefon:  
 
 
 

4.Szkoła, do której uczęszcza kandydat: 
 
 
 

5.Klasa:        
 
 
 

6.Średnia ocen       7. Ocena z zachowania:  
  

 
 

Załącznik: kserokopia świadectwa szkolnego, zaświadczenia, dyplomy i inne dokumenty 
uzasadniające osiągnięcia 
 
 

………………………………………… 
(data i podpis osoby składającej wniosek)  

 
Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do niniejszego programu oraz na przetwarzanie danych 
osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.      z 2016 r., 
poz. 922)  …………………………………… 

                          (data i podpis ucznia)  
 Przewodniczący  

                                          Rady Miejskiej w Janikowie  
   
                                Grzegorz Czerwiński 

 
 

 


