Uchwała Nr XXXII/385/06
Rady Miejskiej w Polkowicach
z dnia 20 kwietnia 2006 r.
w sprawie przyznawania stypendiów za wyniki w nauce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17,
poz. 128) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchwala się zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom i studentom
będącym mieszkańcami gminy Polkowice zameldowanymi na stałe na jej terenie.
§ 2.
Stypendium może być przyznane:
1) absolwentom gimnazjów,
2) uczniom szkół ponadgimnazjalnych,
3) studentom do 26 roku życia studiującym w trybie dziennym, wieczorowym
i zaocznym,
§ 3.
Stypendium przyznaje Burmistrz Polkowic.
§ 4.
Stypendium jest jednorazowe, posiada charakter motywacyjny i wypłacane jest w formie
gotówkowej lub na wskazane konto.
§ 5.
Stypendia Burmistrza Polkowic przyznawane są:
1. Absolwentom gimnazjów oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają jedno
z poniższych kryteriów:
1) są laureatami bądź finalistami konkursów i olimpiad o zasięgu co najmniej
wojewódzkim oraz uzyskali średnią ocen min. 4,5 oraz bardzo dobrą ocenę
z zachowania (dotyczy ostatniego roku szkolnego),
2) osiągnęli szczególnie wysokie wyniki w nauce w ostatnim roku szkolnym, tj.:
- uzyskali średnią ocen min. 5,0 oraz wzorową ocenę z zachowania –
dotyczy absolwentów gimnazjów,
- uzyskali średnią ocen min. 4,9 oraz wzorową ocenę z zachowania –
dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
3) uzyskali tytuł laureata lub finalisty w dowolnej dziedzinie aktywności twórczej na
szczeblu co najmniej ogólnopolskim.
2. Studentom, którzy osiągnęli średnią ocen nie niższą niż 4,7 ze wszystkich egzaminów za
dany rok akademicki przy czterostopniowej skali ocen (2 – 5) oraz średnią ocen nie niższą
niż 4,9 przy sześciostopniowej skali ocen (1 – 6).

§ 6.
1. Stypendia przyznawane są na podstawie złożonego wniosku.
2. Z wnioskiem może wystąpić:
1) dyrektor szkoły – dla absolwentów gimnazjów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
2) dziekan uczelni – dla studentów,
3) indywidualnie absolwenci gimnazjów, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz
studenci,
4) przedstawiciele ustawowi oraz opiekunowie prawni osób wymienionych w pkt. 3.
3. Wniosek powinien zawierać:
1) dane personalne ucznia (absolwenta, studenta) oraz miejsce zamieszkania,
2) nazwę szkoły (uczelni) oraz określenie jej siedziby,
3) informacje o uzyskanej średniej oraz osiągnięciach w nauce.
4. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające uzyskaną średnią ocen, ocenę
z zachowania oraz osiągnięcia w nauce.
5. Wnioski należy składać:
1) do końca tygodnia następującego po tygodniu, w którym nastąpiło zakończenie zajęć
dydaktycznych – w odniesieniu absolwentów gimnazjów oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych,
2) do 15 października – w odniesieniu studentów.
6. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające wyniki w nauce oraz dorobek
naukowy.
§ 7.
Wykaz złożonych wniosków zostanie przedstawiony Burmistrzowi Polkowic, który wnioski
rozpatruje.
§ 8.
Wysokość stypendiów oraz ich liczbę ustala corocznie Burmistrz Polkowic w zależności od
wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby
wniosków spełniających kryteria.
§ 9.
W przypadku większej ilości złożonych wniosków niż limit środków na stypendia, w pierwszej
kolejności stypendia otrzymają uczniowie (studenci) z najwyższą średnią ocen.
§ 10.
Informacje o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium zostaną przekazane
bezpośrednio po podjęciu przez Burmistrza Polkowic decyzji w tej sprawie.
§ 11.
Zastrzega się prawo podania listy stypendystów do publicznej wiadomości w środkach
masowego przekazu. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
stanowi integralną część wniosku o przyznanie stypendium.
§ 12.
Stypendia nie będą przyznawane studentom uczelni, które uzyskały środki finansowe od
Gminy Polkowice na utworzony fundusz stypendialny dla studentów.

§ 13.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic.
§ 14.
Traci moc uchwała Nr XXXIV/398/02 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 czerwca
2002 r. w sprawie określenia „Zasad udzielania stypendiów naukowych dla uczniów
i studentów”.
§ 15.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

