
 

 

UCHWAŁA NR XX/27/2020 

RADY MIASTA ŻAGAŃ 

z dnia 29 maja 2020 r. 

w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 90t ust 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się zasady i warunki przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, 

kultury i sztuki oraz sportu dla uczniów i absolwentów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Żagań o statusie miejskim. 

§ 2. 1.  Stypendium przyznawane jest na wniosek dyrektora szkoły, rodzica lub prawnego opiekuna złożony 

do Burmistrza Miasta Żagań. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Do wniosku dołącza się, potwierdzone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, kserokopie 

dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów o których mowa w § 5, 6 i 7. 

4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, osoba składająca wniosek ma prawo do ich uzupełnienia, 

na wezwanie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. 

5. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta w Żaganiu w terminie od 24 czerwca do 31 sierpnia danego 

roku. Wnioski złożone po terminie lub nieuzupełnione mimo wezwania, pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 3. 1.  Decyzję w sprawie przyznania stypendium, jego rodzaju, wysokości i okresu obowiązywania 

podejmie Burmistrz Miasta Żagań po uzyskaniu opinii Komisji Stypendialnej, w zależności od wysokości 

środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy oraz liczby wniosków spełniających 

kryteria. 

2. Komisję Stypendialną, o której mowa w ust. 1, powołuje Burmistrz Miasta Żagań w drodze zarządzenia. 

3. Wnioskodawcy otrzymują pisemną informację o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium. 

§ 4. 1.  Środki finansowe na stypendia zabezpiecza się corocznie w uchwale budżetowej Gminy Żagań 

o statusie miejskim. 

2. Stypendium przyznaje się w ustalonej kwocie wypłacanej jednorazowo lub jako świadczenie okresowe. 

3. Stypendium okresowe przyznawane jest jako stypendium I lub II stopnia, na okres nie dłuższy niż 

10 miesięcy w roku szkolnym i wypłacane z wyrównaniem od 1 września danego roku. 

4. Stypendium może być wypłacone w formie gotówkowej lub na wskazane konto. 

§ 5. Stypendium za osiągnięcia w dziedzinie nauki. 
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1. Stypendium I stopnia może otrzymać uczeń lub absolwent szkoły, jeżeli w roku szkolnym 

poprzedzającym rok przyznania stypendium spełnia łącznie poniższe kryteria: 

᠆ uzyskał średnią ocen w wysokości co najmniej 4,75, 

᠆ uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

᠆ został laureatem konkursu lub olimpiady przedmiotowej, co najmniej na szczeblu  wojewódzkim 

poprzedzonym eliminacjami, co najmniej na szczeblu powiatowym, 

lub 

᠆ uzyskał średnią ocen w wysokości co najmniej 5,75, 

᠆ uzyskał wzorową ocenę z zachowania. 

2. Stypendium II stopnia może otrzymać uczeń lub absolwent szkoły, jeżeli w roku szkolnym 

poprzedzającym rok przyznania stypendium spełnia łącznie poniższe kryteria: 

᠆ uzyskał średnią ocen w wysokości co najmniej 4,75, 

᠆ uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

᠆ został finalistą konkursu lub olimpiady przedmiotowej, co najmniej na szczeblu wojewódzkim 

poprzedzonym eliminacjami, co najmniej na szczeblu powiatowym. 

§ 6. Stypendium za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki.  

1. Stypendium I stopnia może otrzymać uczeń lub absolwent szkoły, jeżeli w roku szkolnym 

poprzedzającym rok przyznania stypendium spełnia łącznie poniższe kryteria: 

᠆ uzyskał średnią ocen w wysokości co najmniej 4,0, 

᠆ uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

᠆ zajął miejsce pierwsze, drugie bądź trzecie w konkursie z dziedziny kultury i sztuki, co najmniej na szczeblu  

wojewódzkim  poprzedzonym eliminacjami, co najmniej na szczeblu powiatowym. 

2. Stypendium II stopnia może otrzymać uczeń lub absolwent szkoły, jeżeli w roku szkolnym 

poprzedzającym rok przyznania stypendium spełnia łącznie poniższe kryteria: 

᠆ uzyskał średnią ocen w wysokości co najmniej 4,0, 

᠆ uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

᠆ został finalistą konkursu lub olimpiady z dziedziny kultury i sztuki, co najmniej na szczeblu wojewódzkim 

poprzedzonym eliminacjami, co najmniej na szczeblu powiatowym. 

§ 7. Stypendium za osiągnięcia w sporcie. 

1. Stypendium I stopnia indywidualnie i drużynowo może otrzymać uczeń lub absolwent szkoły, jeżeli 

w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium spełnia łącznie poniższe kryteria: 

᠆ uzyskał średnią ocen w wysokości co najmniej 4,0, 

᠆ uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

᠆ został finalistą międzynarodowych lub krajowych mistrzostw sportowych poprzedzonych eliminacjami, co 

najmniej na szczeblu rejonowym. 

2. Stypendium II stopnia indywidualnie i drużynowo może otrzymać uczeń lub absolwent szkoły, jeżeli 

w roku szkolnym poprzedzającym rok przyznania stypendium spełnia łącznie poniższe kryteria: 

᠆ uzyskał średnią ocen w wysokości co najmniej 4,0, 

᠆ uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 

᠆ zajął miejsce pierwsze, drugie bądź trzecie w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, 

poprzedzonych eliminacjami, co najmniej na szczeblu powiatowym. 
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§ 8. W innych uzasadnionych przypadkach, nie wymienionych w § 5, 6 i 7, Burmistrz może przyznać 

jednorazowe lub okresowe stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki oraz sportu. 

§ 9. Uczniowi, który spełnia kryteria do otrzymania stypendium w więcej niż jednej kategorii przyznaje się 

stypendium w kategorii, w której jego osiągnięcia są wyższej rangi. Takiemu uczniowi Burmistrz może 

przyznać dodatkowe  jednorazowe stypendium. 

§ 10. 1.  Burmistrz Miasta Żagań w uzasadnionych przypadkach może wstrzymać wypłatę stypendium za 

wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sztuki bądź sportu, jeżeli stypendysta dopuścił się naruszenia 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

2. O zaistnieniu okoliczności powodujących wstrzymanie wypłaty stypendium wnioskodawca winien 

niezwłocznie powiadomić Burmistrza Miasta Żagań. 

3. Wstrzymanie wypłaty stypendium obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu 

powstania okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

§ 11. Traci moc uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia 

zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół i absolwentom gimnazjów, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Żagań o statusie miejskim i uchwała Nr XLIII/68/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 31 sierpnia 

2017 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół i absolwentom 

gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żagań o statusie miejskim 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubuskiego. 

 Przewodniczący Rady Miasta Żagań 

Adam Matwijów 
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Załącznik 

do uchwały Nr XX/27/2020 

Rady Miasta Żagań 

z dnia 29 maja 2020 r. 
 

 

Miejscowość, data ….........……................…… 

        Dane Wnioskodawcy 

 

.............................................. 
(imię i nazwisko) 

 

.............................................. 
(adres zamieszkania) 

 

.............................................. 
(e-mail) 

 

.............................................. 
(nr. telefonu) 

                                                      

                   Burmistrz Miasta Żagań 
 

 

WNIOSEK 

O przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Żagań za wybitne osiągnięcia  

w dziedzinie …………………………………….........………………………….. 

 (wpisać odpowiednio: nauki, kultury i sztuki, sportu) 

1. Imię i nazwisko ucznia: ……………………..…….…………….....……………..…….. 

2. Data i miejsce urodzenia: ……………………..………….…….....……………………. 

3. Adres zamieszkania:  ………………………….………………….....………………….. 

4. Nazwa szkoły, do której uczeń uczęszcza lub której jest absolwentem: 

  ……………………………………………...………………………....…………….……. 

5. Wykaz osiągnięć: 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………………… 

6. Opinia dyrektora szkoły zawierająca średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych (do dwóch miejsc 

po przecinku) oraz ocenę z zachowania.  

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......……………………...........……… 

 

(podpis dyrektora) 
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7. Opinia wychowawcy (w przypadku stypendium za osiągnięcia w dziedzinie nauki). 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………………… 

 

(podpis wychowawcy) 

 

8. Opinia opiekuna (w przypadku stypendium za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki). 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………........…… 

 

(podpis opiekuna) 

 

9.  Opinia trenera (w przypadku stypendium za osiągnięcia w sporcie). 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………………… 

………………………………………….....………......…………………………………… 

 

(podpis trenera) 

10. Wykaz załączonych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata: 

1) ……………………………………… 

2) ……………………………………… 

3) ……………………………………… 

4) ……………………………………… 

5) ……………………………………… 

 

 

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych we wniosku. 

 

………………………………………… 

             (podpis wnioskodawcy) 
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