
UCHWAŁA NR XIX/255/2020 
RADY MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie ustanowienia stypendiów Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w ramach Pruszczańskiego Programu 
Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

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 i poz. 1378) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) Rada Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustanawia się stypendium Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub 
artystyczne dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Miasta Pruszcz Gdański, w ramach 
Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. 

§ 2. Regulamin udzielania stypendiów, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr LII/482/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 3 października 2018 r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków udzielania, form i zakresu pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym 
dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Pruszcz Gdański. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
 
 

Małgorzata Czarnecka-
Szafrańska 

Id: CA8D8DF9-1661-4C73-AED4-FBE5D8473272. podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/255/2020 

Rady Miasta Pruszcz Gdański 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

Regulamin udzielania stypendium Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wyniki w nauce, osiągnięcia 
sportowe lub artystyczne dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Miasta Pruszcz 

Gdański, w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 

§ 1. 1. Stypendia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, zwane dalej stypendiami, przyznawane są uczniom klas IV-
VIII szkół podstawowych oraz uczniom szkół ponadpodstawowych, publicznych i niepublicznych, którzy pobierają 
naukę na terenie Miasta Pruszcz Gdański, bez względu na miejsce zamieszkania. 

2. Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach: 

1) stypendium za wyniki w nauce, 

2) stypendium za osiągnięcia sportowe, 

3) stypendium za osiągnięcia artystyczne. 

3. Uczniowi może być przyznane stypendium tylko w jednej z kategorii. 

§ 2. 1. Do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce uprawniony jest uczeń, który w danym roku 
szkolnym: 

1) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał wysoką średnią ocen, tj. co najmniej: 

a) 5,70 w klasie IV-VI szkoły podstawowej, 

b) 5,50 w klasie VII-VIII szkoły podstawowej, 

c) 5,00 w szkole ponadpodstawowej 

oraz 

2) uzyskał tytuł laureata/finalisty lub zajął I, II, III miejsce w konkursie/ turnieju/ olimpiadzie o charakterze 
interdyscyplinarnym/ przedmiotowym/ tematycznym, na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, 
wojewódzkim, powiatowym lub gminnym. 

2. Do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia sportowe uprawniony jest uczeń, który w danym roku 
szkolnym: 

1) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,00 

oraz 

2) spełnił jeden z poniższych warunków: 

a) zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w ogólnopolskich zawodach o randze Mistrzostw Polski 
zorganizowanych przez odpowiedni związek sportowy, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu 
Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin 
indywidualnych, 

b) zajął jedno z dziesięciu pierwszych miejsc w międzynarodowych zawodach o randze Mistrzostw Świata lub 
Mistrzostw Europy zorganizowanych przez odpowiedni związek sportowy lub międzynarodową organizację 
sportową, w dyscyplinie znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez 
ministra właściwego ds. sportu – dotyczy dyscyplin indywidualnych i zespołowych, 

c) zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w Mistrzostwach Polski lub w finale wojewódzkim zawodów 
organizowanych przez Polski Związek Sportowy lub międzynarodową organizację sportową, w dyscyplinie 
znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego 
ds. sportu – dotyczy dyscyplin zespołowych, 
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d) zajął jedno z trzech pierwszych miejsc w finale wojewódzkim zawodów organizowanych przez Szkolny 
Związek Sportowy w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – dotyczy dyscyplin 
indywidualnych i zespołowych, 

e) został zakwalifikowany co najmniej do kadry województwa pomorskiego w danym roczniku, w dyscyplinie 
znajdującej się w wykazie „Systemu Sportu Młodzieżowego” prowadzonym przez ministra właściwego 
ds. sportu – dotyczy dyscyplin zespołowych. 

3. Do ubiegania się o stypendium za osiągnięcia artystyczne uprawniony jest uczeń, który w danym roku 
szkolnym: 

1) w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,50 

oraz 

2) uzyskał tytuł laureata/finalisty lub zajął I, II, III miejsce w konkursie/ turnieju/ przeglądzie o charakterze 
artystycznym na szczeblu ogólnopolskim. 

4. Osiągnięcia sportowe i artystyczne z lipca i sierpnia będą rozpatrywane z wnioskami w kolejnym roku 
szkolnym. 

§ 3. 1. Wysokość stypendium wynosi jednorazowo: 

1) 500 zł za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne uzyskane w klasie IV-VI szkoły podstawowej, 

2) 1 000 zł za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne uzyskane w klasie VII-VIII szkoły 
podstawowej, 

3) 2 000 zł za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne uzyskane w odpowiednich klasach szkoły 
ponadpodstawowej. 

2. Liczba stypendiów uzależniona jest od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy 
Miejskiej Pruszcz Gdański na dany rok budżetowy, liczby złożonych wniosków oraz rangi zdobytych osiągnięć, 
z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. 

3. Stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 1, przyznaje się maksymalnie dla 10-ciu najlepszych uczniów,         
na poziomie każdej z klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz każdej z klas szkoły ponadpodstawowej. 

4. Stypendium, o którym mowa w § 2 ust. 3, przyznaje się maksymalnie dla 10-ciu najlepszych uczniów. 

§ 4. 1. Wnioski o stypendia mogą składać: 

1) pełnoletni uczniowie, 

2) rodzice lub prawni opiekunowie uczniów. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) oryginał zaświadczenia ze szkoły o średniej ocen klasyfikacji rocznej z danego roku szkolnego, 

2) oryginały lub kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia 
uzyskane w danym roku szkolnym, poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są przez referat właściwy ds. oświaty w terminie                    
do 30 czerwca danego roku. 

5. Wnioski nie podlegają rozpatrzeniu jeśli: 

1) wpłynęły po terminie, 

2) zawierają braki formalne. 

6. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem stypendium. 

§ 5. 1. Oceny formalnej wniosków dokonuje referat właściwy ds. oświaty. 

2. Wnioski spełniające wymagania formalne poddawane są ocenie merytorycznej komisji stypendialnej, 
powołanej przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego. 
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3. Podstawą oceny merytorycznej są informacje zawarte we wniosku oraz w załączonych do niego 
dokumentach. 

4. Po dokonaniu oceny merytorycznej wniosków, komisja stypendialna przedstawia Burmistrzowi Pruszcza 
Gdańskiego listę kandydatów wytypowanych do przyznania stypendium. 

5. Burmistrz Pruszcza Gdańskiego zatwierdza listę kandydatów przygotowaną przez komisję stypendialną, 
dokonuje podziału środków finansowych oraz przyznaje stypendia w formie zarządzenia. 

6. Decyzje Burmistrza Pruszcza Gdańskiego są ostateczne i nie stanowią aktu administracyjnego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

7. Od decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego odwołanie nie przysługuje. 

8. Stypendia wypłacane są jednorazowo w terminie do 30 sierpnia danego roku, przelewem na rachunek 
bankowy wskazany przez wnioskodawcę. 

9. O przyznanych stypendiach oraz terminie i miejscu wręczenia dyplomów referat właściwy ds. oświaty 
powiadamia wnioskodawców pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
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ZAŁĄCZNIK  
do Regulaminu udzielania stypendium Burmistrza Pruszcza Gdańskiego za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uzdolnionych 
uczniów pobierających naukę na terenie Miasta Pruszcz Gdański, w ramach Pruszczańskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci                                                          
i Młodzieży 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA ROK SZKOLNY 20….../20…... 
ZA WYNIKI W NAUCE / OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE/ ARTYSTYCZNE1  

Wniosek proszę wypełnić drukowanymi literami 

DANE 
WNIOSKODAWCY 

Imię i nazwisko 
 

Adres zamieszkania (rodzica/ prawnego opiekuna) 
 

Numer telefonu 
 

Adres e-mail 
 

DANE UCZNIA 

Imię i nazwisko 
 

Adres zamieszkania 
 

Data i m-ce urodzenia  
 PESEL            

Imię i nazwisko właściciela 
rachunku bankowego 

 

Numer rachunku                           

INFORMACJA O UZYSKANYCH OSIĄGNIĘCIACH UCZNIA  

Uzyskany 
tytuł/ zajęte 

miejsce 

Dane dotyczące konkursów/ turniejów/ przeglądów/ olimpiad/ zawodów 

NAZWA ORGANIZATOR ZASIĘG2 

    

    

    

    

WYPEŁNIA PLACÓWKA OŚWIATOWA 

Nazwa szkoły 
 
 

Klasa Średnia ocen w klasyfikacji 
rocznej 

   ....................................................................                                                  ....... .............................................................           
                    (pieczęć szkoły)                                                                                                                                        (podpis i pieczęć imienna dyrektora szkoły)                         

 
 
 
 
 
 

               ……………………....................................................... 
                                       (podpis wnioskodawcy)     

                                 
Załączniki: 
1) oryginał zaświadczenia ze szkoły o średniej ocen klasyfikacji rocznej z danego roku szkolnego, 
2) oryginały zaświadczeń lub kserokopie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia uzyskane                 

w danym roku szkolnym, poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę. 
_________________________ 
1 proszę skreślić niepotrzebne 
2 proszę wpisać: międzynarodowy lub ogólnopolski lub wojewódzki lub powiatowy lub gminny 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1327) w przypadku przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży,
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa 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. Dotychczasowa uchwała Nr LII/482/2018 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia
3 października 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania, form i zakresu pomocy
materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi mieszkańcami Miasta Pruszcz
Gdański w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta
Pruszcz Gdański wyłączała możliwość ubiegania się o stypendium motywacyjne uczniom uzyskującym
znaczące osiągnięcia artystyczne, a także uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce i sporcie, którzy
nie są mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego, a uczęszczają do szkół podstawowych i ponadpodstawowych
znajdujących się na jego terenie.

Biorąc powyższe pod uwagę zachodzi konieczność dostosowania dotychczasowych zasad
przyznawania stypendium do zmienionych przepisów oświatowych, tj. katalogu uczniów uprawnionych do
korzystania z pomocy. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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