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Poz. 2851
UCHWAŁA NR LV/469/2018
RADY MIEJSKIEJ RUCIANE-NIDA
z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy
Ruciane-Nida, sapere aude".
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 llt "a" oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 90 lit. "t" ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) Rada Miejska Ruciane-Nida uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy RucianeNida, sapere aude" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/47/2011 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie
zasad przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, z późn. zm.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bogdan Słabek
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Załącznik do uchwały Nr LV/469/2018
Rady Miejskiej Ruciane-Nida
z dnia 30 maja 2018 r.

Regulamin przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w ramach lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Ruciane-Nida,
sapere aude.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ustala się zasady, tryb oraz formę przyznawania wsparcia za wysokie osiągnięcia edukacyjne,
artystyczne i sportowe, zwane dalej „stypendium” Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, którego celem
jest promowanie i motywowanie uczniów, wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2. Stypendium mogą otrzymać uczniowie uzyskujący bardzo wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia w
dziedzinie artystycznej i upowszechniania kultury oraz sporcie będący uczniami szkół prowadzonych przez
Gminę Ruciane-Nida.
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć publiczną szkołę podstawową, klasy gimnazjalne oraz szkołę
ponadgimnazjalną i ponadpodstawową;
2) uczniu – należy przez to rozumieć uczennicę lub ucznia szkoły, który realizuje obowiązek szkolny/nauki
i zamieszkuje na terenie Gminy Ruciane-Nida.
§ 3. 1. Ustala się stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida :
a) stypendium jednorazowe za wysokie wyniki w nauce dla uczniów,
b) stypendium jednorazowe za szczególne osiągnięcia w dziedzinie: sportu, twórczości artystycznej i
upowszechniania kultury
2. Stypendium o którym mowa w ust.1 pkt a) przyznawane jest w formie finansowej.
3. Stypendium o którym mowa w ust.1 pkt b) może być przyznawane w formie rzeczowej: dofinansowanie do
obozów, szkoleń, kursów, turnusów edukacyjnych, wycieczek w części lub całości, pomocy
dydaktycznych, sprzętu elektronicznego, sportowego.
Rozdział 2.
Kryteria przyznawania stypendiów
§ 4. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń po zakończeniu zajęć dydaktycznowychowawczych w roku szkolnym, który spełniał łącznie dwa z następujących warunków:
1) uzyskał średnią ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów ogólnych tj. (matematyka, fizyka, chemia,
biologia, przyroda, geografia, zajęcia komputerowe, informatyka, przedsiębiorczość, język polski,
historia, wiedza o społeczeństwie oraz języki obce nowożytne: angielski, niemiecki) obliczoną na podstawie
świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym na poziomie nie niższym niż 5,33, przy czym do
średniej należy wskazywać przedmioty, z których uczeń otrzymał ocenę nie niższą niż 5.
2) uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów obliczoną na podstawie świadectwa ukończenia
klasy/szkoły w roku szkolnym na poziomie nie niższym niż 4,75;
3) jest laureatem lub finalistą wojewódzkich konkursów, olimpiad przedmiotowych, organizowanych na
podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie
organizacji i przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. poz. 125, z 2009 r. poz. 1041 oraz z
2014 r. poz. 1290)

§ 5. Stypendium za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury może
otrzymać uczeń, który spełnił następujące warunki:
1) uzyskał pierwsze, drugie lub trzecie miejsce w rywalizacjach indywidualnych lub zespołowych w
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olimpiadach, konkursach lub zawodach na szczeblu powiatowym;
2) uczestniczył w rywalizacjach indywidualnych lub zespołowych w olimpiadach, konkursach lub zawodach na
szczeblu wojewódzkim lub regionalnym, w które były zaangażowane minimum trzy powiaty;
3) uzyskał inne wybitne osiągnięcia między innymi takie jak własne publikacje, wystawy, współpraca z
instytucjami naukowymi.
4) dorobek określony w pkt. 3 powinien być poparty recenzją osoby ze środowiska artystycznego lub
publikacją w piśmie branżowym
5) stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury może
otrzymać uczeń po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym.
§ 6. 1 Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu może otrzymać uczeń po zakończeniu zajęć
dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym, który spełnił następujące warunki:
1) w konkurencjach indywidualnych uzyskał wysokie noty w dyscyplinach sportowych, zgodnie z zasadami
określonymi w regulaminach odpowiednich związków sportowych, z zastrzeżeniem ust. 3
a) na szczeblu wojewódzkim- od pierwszego do trzeciego miejsca,
b) na szczeblu ogólnopolskim- od pierwszego do dziesiątego miejsca,
c) na szczeblu międzynarodowym- reprezentował Polskę, wygrywając eliminacje na niższym szczeblu;
2) w konkurencjach zespołowych, organizowanych przez związki i kluby sportowe, stowarzyszenia oraz
instytucje zdobył medal w eliminacjach wojewódzkich w tych zawodach lub wszedł do półfinałów w
ogólnopolskich zawodach, z zastrzeżeniem ust. 3
2. Stypendium z tytułu osiągnięć zespołowych, wymienionych w ust. 1 pkt. 2, może otrzymać tylko dwóch
uczniów wskazanych przez nauczyciela lub trenera zespołu, który wystawia opinię potwierdzającą jego
sukcesy.
3. Stypendium za wybitne osiągnięcia, o których mowa w ust. 1 otrzyma uczeń, który uzyskał minimum
średnią ocen 4,00 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania.
4. Stypendium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 uczeń może uzyskać we wszystkich obszarach w różnych
wysokościach, w zależności od osiągnięć ucznia.
Rozdział 3.
Zasady zgłaszania kandydatów
§ 7. 1. Stypendium dla szczególnie uzdolnionego ucznia przyznane jest na wniosek dyrektora szkoły.
2. W przypadku stypendium, o którym mowa § 5 i § 6 wnioskodawcą może być również dyrektor Domu
Kultury, stowarzyszenia (kluby), które prowadzi działalność statutową lub szkoła artystyczna, do której
uczęszcza uczeń.
§ 8. 1 Wnioski o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 3 pkt a należy składać w terminie do końca
czerwca każdego roku.
2. Wnioski o przyznanie stypendium, o którym mowa w § 3 pkt b należy składać w terminie do końca sierpnia
każdego roku.
§ 9. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: 1) dane wnioskodawcy; 2) dane osobowe kandydata
do uzyskania stypendium, w tym: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania 3) dane dotyczące
osiągnięć ucznia, uzasadniające przyznanie stypendium; 4) kopie dokumentów potwierdzające wybitne
osiągnięcia ucznia
Rozdział 4.
Rozpatrywanie wniosków
§ 10.1 Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida w formie świadczenia pieniężnego
wypłacanego z budżetu Gminy Ruciane-Nida w terminie do 30 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida przed przyznaniem stypendium, o którym mowa w § 5 i § 6
zasięga opinii Komisji Rady Miasta i Gminy Ruciane-Nida ds. Oświaty, kultury i sportu.
3. Wysokość stypendium uzależniona będzie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida, po
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uwzględnieniu liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków, skali osiągnięć uczniów oraz typu szkoły, do jakiej
uczęszczają.

§ 11. 1 Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Komisja.
2. W skład Komisji wchodzą:
- Sekretarz Gminy Ruciane-Nida lub osoba wyznaczona przez Burmistrza- przewodniczący Komisji,
- przedstawiciel Domu Kultury w Rucianem-Nidzie,
- przedstawiciel Komisji Rady Miasta i Gminy Ruciane-Nida ds. Oświaty, kultury i sportu,
- przedstawiciel Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Rucianem-Nidzie.
3. Każdy z członków komisji przy ocenie wniosków stypendialnych posługuje się oceną punktową, przyznając
każdemu z wniosków ocenę indywidualną w skali od 1 do 10. O końcowej ocenie poszczególnych wniosków
decyduje ocena średnia obliczona jako średnia arytmetyczna z ocen wszystkich członków Komisji. Oceny
członków komisji są jawne i po zakończeniu pracy komisji są podawane do publicznej wiadomości wraz z listą
przyznanych stypendiów.
4. Prace Komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 2/3 jej członków.
5. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół.
6. Ostateczna decyzję o przyznanych stypendium podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
7. Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida odwołanie nie przysługuje.
§ 12. 1. Stypendia jednorazowe za wysokie wyniki w nauce oraz listy gratulacyjne dla rodziców wręcza
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida w trakcie Gminnego Podsumowania Roku Szkolnego.
2. Pozostałe stypendia wręczane będą w Urzędzie Miasta i Gminy lub innym miejscu na uroczystościach
gminnych.
Rozdział 5.
Przepisy końcowe
§ 13. Rada Miejska Ruciane-Nida ustala w budżecie kwotę przeznaczoną na stypendia w danym roku. Kwota
może być zwiększona o fundusze przekazane na ten cel przez osoby prywatne, instytucje lub stowarzyszenia.
§ 14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida może przyznać z
własnej inicjatywy jednorazowe stypendium w formie rzeczowej lub finansowej po zaopiniowaniu przez
Komisję stypendialną.
§ 15. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy RucianeNida
§ 16. Regulamin będzie dostępny na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
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Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendium
Burmistrza Miasta i Gminy
Ruciane-Nida w ramach lokalnego programu
wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Ruciane-Nida,
sapere aude.

Wnioskodawca:
______________________
______________________
______________________

data _________________________

WNIOSEK

o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida za osiągnięcia
______________________
(wpisać odpowiednio: za wyniki w nauce, sportowe lub artystyczne)
1. Imię i nazwisko ____________________________________________________________
2. Data i miejsce urodzenia _____________________________________________________
3. Adres zamieszkania _________________________________________________________
4. Nazwa szkoły, klasa ______________________________________
_________________________________________________________________________
5. Ocena zachowania ucznia /potwierdzona przez dyrektora szkoły/ - w przypadku stypendium za osiągnięcia
sportowe
___________________________________________________________________________
6. Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego się o stypendium za rok___________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7. Opinia trenera ( przypadku stypendium sportowego)
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Opinia opiekuna (w przypadku stypendium artystycznego)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Wykaz załączników dokumentujących osiągnięcia kandydata:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________
5) ________________________________________________________________________

______________________________________
/podpis i ewentualnie pieczątka wnioskodawcy/

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida- Urząd Miasta i Gminy
Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z
przyznaniem stypendium oraz podaniem do publicznej wiadomości faktu przyznania stypendium. Istnieje prawo
dostępu do treści danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

