
 

Projekt 
 
 

UCHWAŁA Nr //19 
RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia … 2019 r. 
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży 

pobierających naukę na terenie Gminy Ustrzyki Dolne  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 90t 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1418)  Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 

§1. 
Ustanawia się za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki, stypendia dla uczniów 
pobierających naukę na terenie gminy Ustrzyki Dolne. 
 

§2. 
Corocznie w budżecie gminy Ustrzyki Dolne będzie określona wysokość środków 
przeznaczonych na stypendia. 

§3. 
Zasady i tryb przyznawania oraz wysokość stypendiów określa Regulamin 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§4. 
Traci moc uchwała Nr XIV/162/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 
listopada 2015 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania  
i pozbawiania oraz wysokości stypendiów dla uczniów i studentów( Dziennik 
Urzędowy Województwa Podkarpackiego. 2015.4242) 

 
§5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych 
 

§6. 
Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 
z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK nr 1 

    do uchwały nr xx Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia xx  lutego 2020 roku  

 
Regulamin przyznawania stypendiów dzieciom i młodzieży pobierającej naukę 

na terenie Gminy Ustrzyki Dolne  
  

§ 1.  
 

1. Stypendia mają na celu wspieranie rozwoju uczniów w zakresie nauki.  
 

§ 2. 
 

 1. Stypendia finansowane są ze środków gminy Ustrzyki Dolne. Środki finansowe 
przeznaczone w danym roku na stypendia ustalane są każdorazowo w formie 
uchwały Rady Miejskiej. 
2. Stypendia są przyznawane przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 
 

§ 3. 
 

 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendiów naukowych mogą wystąpić: 
1) Osoby ubiegające się o stypendium, które ukończyły 18 rok życia, 
2) Rodzic lub opiekun prawny osoby ubiegającej się o stypendium, 
3) Nauczyciel lub Dyrektor szkoły, do której uczęszcza lub uczęszczała osoba 

ubiegająca się o stypendium, 
2. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 
 

§ 4. 
 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać następujące informacje: 
1)   dane osobowe wnioskodawcy, 
2)   dane o osiągnięciach w dziedzinie nauki, potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami, 
3)   uzasadnienie wnioskodawcy. 
2. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 
a)   pisemnego wycofania wniosku przez wnioskodawcę, 
b)   nie usunięcia braków formalnych w wyznaczonym terminie, 
c)   stwierdzenia niezgodności z prawdą danych zawartych we wniosku lub złożonej 
dokumentacji, 
d)   złożenia wniosku po wyznaczonym terminie. 

 
§ 5. 

 

1. Wnioski o stypendium należy składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
Ustrzykach Dolnych (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego - 
decyduje data stempla pocztowego) w terminie ustalonym przez Burmistrza Ustrzyk 
Dolnych, uwzględniając osiągnięcia w roku poprzedzającym rok przyznania 
stypendium. 
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego 
Regulaminu. 



3. Termin o którym mowa w pkt 1 jest nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych. 
 

§ 6. 
 

 1. Stypendium za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki może być przyznane osobie, 
która spełnia łącznie następujące warunki: 
 
1)   pobiera naukę w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie gminy 
Ustrzyki Dolne,  
2)   w roku poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium uzyskała znaczący wynik 
o zasięgu co najmniej wojewódzkim w zakresie nauki.  
2. Stypendium może być przyznane za uzyskanie tytułu laureata wojewódzkiego 
konkursu przedmiotowego organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, 
bądź innego znaczącego konkursu wojewódzkiego lub uzyskanie tytułu laureata 
bądź finalisty olimpiad lub konkursów ogólnopolskiego szczebla organizowanych 
przez centralne jednostki administracji państwowej i inne podmioty do tego powołane 
o zasięgu ogólnopolskim. 
1) Za uzyskanie tytułu laureata w konkursie międzynarodowym. 

 
§ 7. 

  
1. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi od 10 % do 50 % minimalnego 
wynagrodzenia (brutto) obowiązującego na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego 
rok przyznania stypendium. 
2. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy i wypłacane jest co miesiąc  
w okresie: styczeń - czerwiec i wrzesień-grudzień. 
3. Wysokość stypendiów ustalana jest w zależności od osiągniętych wyników 
(sukcesów) w ramach środków opisanych w § 2 ust. 1. 

 
 

 



§ 8. 
1. Burmistrz Ustrzyk Dolnych zawiera indywidualne umowy stypendialne, w których 
ustala się szczegółowe warunki korzystania ze stypendium. 
2. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane podlega zwrotowi  
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 
3. Bieg terminu dla zwrotu nienależnie pobranego stypendium rozpoczyna się  
po upływie 7 dni od daty doręczenia pisemnego żądania Burmistrza. 
4. Z tytułu nie dokonania zwrotu stypendium w terminie określonym zgodnie z ust. 3 
stypendysta zobowiązany jest zapłacić odsetki ustawowe liczone za każdy dzień 
zwłoki. 
5. Informacje o przyznanych stypendiach podaje się do publicznej wiadomości. 
 
 
 


