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UCHWAŁA NR XIX/114/2020
RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej
naukę na terenie Gminy Mycielin bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakresu tej pomocy,
w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U.
z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.
Dz.U. z 2019r. poz. 1481 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Mycielin z dnia
29 października 2019r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wpierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci
i Młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Mycielin, Rada Gminy Mycielin uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na
terenie Gminy Mycielin bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla
uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mycielin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
(-) Zbigniew Brajer
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Załącznik do uchwały Nr XIX/114/2020
Rady Gminy Mycielin
z dnia 10 marca 2020 r.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy
Mycielin bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendiów dla
uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych sprawach
§ 1. Określa się szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na
terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, 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, zwane dalej „Regulaminem”.
§ 2. 1. Pomoc dzieciom i młodzieży, o której jest mowa w Regulaminie, realizowana jest w formie:
1) stypendium Wójta Gminy Mycielin za osiągnięcia wysokich wyników w nauce;
2) stypendium Wójta Gminy Mycielin za osiągnięcia artystyczne;
3) stypendium Wójta Gminy Mycielin za osiągnięcia sportowe;
4) nagrody Wójta Gminy Mycielin.
2. Stypendium i nagroda stanowią formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym i przyznawane
są niezależnie od sytuacji materialnej ucznia.
3. Stypendium przeznaczone jest dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy
Mycielin bez względu na miejsce zamieszkania.
4. Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 1 mogą otrzymać uczniowie klas IV - VIII szkoły podstawowej.
5. Stypendium, o którym mowa w § 3 ust. 2 - 3 mogą otrzymać uczniowie klas I - VIII szkoły
podstawowej.
6. Nagroda Wójta Gminy Mycielin jest nagrodą rzeczową i mogą ją otrzymać uczniowie klas I - VIII
szkoły podstawowej.
§ 3. 1. O stypendium Wójta Gminy Mycielin za osiągnięcia wysokich wyników w nauce może ubiegać się
uczeń szkoły podstawowej, spełnił co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) uzyskał w świadectwie szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocenę co najmniej 5,0,
2) uzyskał tytuł laureata, finalisty lub wyróżnienie w konkursach, turniejach i olimpiadach przedmiotowych
o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
2. O stypendium Wójta Gminy Mycielin za osiągnięcia artystyczne może ubiegać się uczeń szkoły
podstawowej, który uzyskał osiągnięcia na poziomie co najmniej powiatowym w dziedzinie twórczości
artystycznej i upowszechniania kultury i sztuki, np. w dziedzinach: sztuki plastyczne, muzyka, teatr, literatura,
fotografia, wystawy, koncerty indywidualne i zbiorowe, przeglądy, konkursy, festiwale.
3. O stypendium Wójta Gminy Mycielin za osiągnięcia sportowe może ubiegać się uczeń szkoły
podstawowej, który zajął co najmniej III miejsce w klasyfikacji indywidualnej lub drużynowej w konkursie
sportowym/zawodach sportowych oraz w dyscyplinach indywidualnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim,
ogólnopolskim lub międzynarodowym.
4. Stypendium przyznaje się za osiągnięcia w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek, o którym
mowa w § 6 ust. 1.
§ 5. 1. O rzeczową nagrodę Wójta Gminy Mycielin może ubiegać się uczeń klasy I-VIII szkoły
podstawowej, który posiadał 100 % frekwencję na zajęciach lekcyjnych w roku szkolnym, w którym składany
jest wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1.
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2. Nagrodą rzeczową może być książka lub inna nagroda rzeczowa. O rodzaju nagrody decyduje Wójt
Gminy Mycielin.
3. Nagroda rzeczowa zostanie przekazana uczniom, o których mowa w ust. 1 w terminie do dnia 31 lipca
roku szkolnego, za który przysługuje nagroda.
§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium i/lub nagrody składany jest w sekretariacie Urzędu Gminy
Mycielin w terminie do dnia 15 lipca roku szkolnego, za który przysługuje stypendium i/lub nagroda.
2. Wniosek o przyznanie stypendium i/lub nagrody sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do
Regulaminu.
3. Wniosek o przyznanie stypendium i/lub nagrody może złożyć:
1) pełnoletni uczeń,
2) rodzic/opiekun prawny ucznia.
4. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium i/lub nagrody należy złożyć następujące dokumenty:
1) dowody potwierdzające prawo do otrzymania stypendium, tj. kserokopie dokumentów poświadczonych za
zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę, potwierdzających wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne
lub sportowe ucznia,
2) w przypadku ubiegania się o nagrodę Wójta Gminy Mycielin – zaświadczenie Dyrektora szkoły –
potwierdzające frekwencję na zajęciach lekcyjnych w danym w roku szkolnym.
5. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
§ 7. 1. O przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium i/lub nagrody decyduje Wójt Gminy Mycielin.
2. Rozpoznanie wniosku o przyznaniu stypendium i/lub nagrody następuje w terminie do 31 lipca roku
szkolnego, za który przysługuje stypendium i/lub nagroda.
3. W przypadku wystąpienia u ucznia zbiegu uprawnień do kilku stypendium, uczeń otrzymuje każde
z nich.
4. Uczeń, któremu przyznano stypendium lub nagrodę otrzymuje pamiątkowy dyplom Wójta Gminy
Mycielin.
§ 8. 1. Wysokość stypendium ustala corocznie Wójt Gminy Mycielin w zależności od wysokości środków
finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Mycielin oraz liczby wniosków spełniających
kryteria.
2. O przyznanym stypendium i/lub przyznanej nagrodzie, a także o dalszych procedurach, wnioskodawca
będzie informowany pisemnie, e-mailowo bądź telefonicznie.
3. Stypendium stanowi jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości:
1) za osiągnięcia wysokich wyników w nauce, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 w wysokości 150,00 zł
(średnia ocen co najmniej 5,0),
2) za osiągnięcia wysokich wyników w nauce, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 w wysokości 250,00 zł
(średnia ocen co najmniej 5,2 i wyżej),
3) za osiągnięcia wysokich wyników w nauce, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 w wysokości 150,00 zł,
4) za osiągnięcia artystyczne o których mowa w § 3 ust. 2 w wysokości 200,00 zł,
5) za osiągnięcia sportowe o których mowa w § 3 ust. 3 w wysokości 200,00 zł,
które wypłacane jest w terminie do dnia 31 lipca roku szkolnego, za który przysługuje stypendium.
4. Stypendium wypłaca się:
1) w formie gotówki - w kasie Urzędu Gminy Mycielin, lub
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Załącznik do Regulaminu
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM I/LUB NAGRODY WÓJTA GMINY MYCIELIN
Wnoszę o przyznanie:
□ stypendium Wójta Gminy Mycielin za osiągnięcia wysokich wyników w nauce;
□ stypendium Wójta Gminy Mycielin za osiągnięcia artystyczne;
□ stypendium Wójta Gminy Mycielin za osiągnięcia sportowe;
□ nagrody Wójta Gminy Mycielin
1. Dane ucznia
Imię/imiona i nazwisko: .........................................................................................................................
Adres zamieszkania: ................................................................................................................................
Nazwa szkoły: ..........................................................................................................................................
Adres szkoły: ..........................................................................................................................................
Klasa: .........................................................................................................................................................
Średnia ocen - roczna: .............................................................................................................................
2. Krótkie uzasadnienie złożenia wniosku:
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. Szczegółowy zakres i poziom osiągnięć potwierdzony załączoną dokumentacją:
(średnia ocen; nazwa osiągnięcia, data otrzymania, miejsce uzyskane, szczebel)
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4. Spis załączonych dokumentów:
..........................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
5. Oświadczenie dotyczące formy płatności:
Stypendium Wójta Gminy Mycielin proszę przekazywać:
□ na wskazany poniżej rachunek bankowy:
Nazwisko i imię właściciela/współwłaściciela konta:
..........................................................................................................................................................................
.
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Adres właściciela/współwłaściciela konta:
.................................................................................................................................................................
Nr rachunku:

Nazwa banku
................................................................................................................................................................
□ w formie gotówki

......................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

