
ZARZĄDZENIE NR 0050.73.2015             
Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 29 maja 2015 r. 
 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.133.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia  29 października  
2012 r. w  sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla 
wyróżniających się uczniów i studentów z terenu Kościerzyny 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 
r., poz. 594 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XLII/334/01 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 17.10.2001 r.                   
w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów i studentów 
zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia zmienia się treść § 5, który otrzymuje brzmienie: 
 
1. Stypendium za osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał co 

      najmniej: 

a) uczeń lub absolwent gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej - średnią 5,40 z ocen 

            uzyskanych na koniec roku szkolnego, 

b)   uczeń lub absolwent klas  IV –VI  szkoły  podstawowej -  średnią 5,60  z  ocen 

            uzyskanych na koniec roku szkolnego, 

2. Stypendium za osiągnięcia w nauce może otrzymać także uczeń lub absolwent szkoły ponadgimnazjalnej 

niespełniający wymogów określonych w ust.1 pkt. a), na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora 

szkoły. 

3. Przy ocenie wniosków komisja dodatkowo ocenia czy uczeń lub absolwent: 

a) jest laureatem bądź finalistą olimpiad i konkursów przedmiotowych 

międzynarodowych,         ogólnopolskich, oraz szczebla wojewódzkiego, 

b) legitymuje się osiągnięciami z wybranej dziedziny i ujawnia szczególne uzdolnienia, 

c) aktywnie działa społecznie na rzecz lokalnego środowiska szkolnego, rówieśniczego lub  miejskiego. 

 

§ 2. Dokonuje się zmian we wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów 
i studentów  zgodnie z załącznikiem nr 1 do regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta 
Kościerzyna dla wyróżniających się uczniów i studentów.  
 
§ 3. Jednolity tekst Regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta Kościerzyna dla wyróżniających 
się uczniów i studentów stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 
 

§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Biura Obsługi Placówek Oświatowych. 
 
§ 4. Traci moc zarządzenie nr 0050.133.2012  Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 29 października 2012 r. w 

sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów 

studentów z terenu Kościerzyny  

 
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

    Michał Majewski 
 

  Burmistrz Miasta Kościerzyna 
 
 
 

 
 
 



                                                                                                                  Załącznik nr 1 do Zarządzenia                                                                                                                            
                                                Burmistrza Miasta Kościerzyna 
           nr  0050.73.3015  z dnia 29 maja 2015  r. 

 
 

JEDNOLITY TEKST REGULAMINU 
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA 

DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW I STUDENTÓW 
Z DNIA 29 MAJA 2015 R.  

 
 

§ 1 
 

Prawo do ubiegania się o stypendium Burmistrza Miasta Kościerzyna przysługuje 

1.  za osiągnięcia w nauce: 

a)  Studentom studiów stacjonarnych szkół wyższych do ukończenia 26 roku życia, 

b)  Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych dziennych pod warunkiem podjęcia studiów 

     stacjonarnych, 

c)  Uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dziennych, 

d)  Uczniom klas IV - VI szkół podstawowych. 

2.  za osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz dobre wyniki w nauce przysługuje: 

a)  Absolwentom szkół ponadgimnazjalnych dziennych pod warunkiem podjęcia studiów 

     stacjonarnych, 

b)  Uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dziennych, 

c)  Uczniom szkół podstawowych. 

3.  Warunkiem uzyskania stypendium przez osoby wymienione w ust.1b,c,d oraz ust.2 jest 

     uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania. 

4. Warunkiem uzyskania stypendium przez osoby wymienione w ust.1 i ust.2 jest 

stałe      zamieszkiwanie w Kościerzynie. Wyjątek stanowią uczniowie nie będący 

mieszkańcami      Kościerzyny, ale uczęszczający do szkół dla których organem prowadzącym jest 

Gmina      Miejska Kościerzyna”.  

 

§ 2 

 

Ustanawia się liczbę i wysokość stypendiów Burmistrza Miasta Kościerzyna: 

1. Za osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu: 

a) 10 równych stypendiów dla studentów studiów stacjonarnych szkół wyższych po                              

250 zł miesięcznie, 

b) 10 równych stypendiów dla uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych po                      

180 zł miesięcznie, 

c) 10 równych stypendiów dla uczniów i absolwentów gimnazjów  po 140 zł miesięcznie, 

d) 10 równych stypendiów dla uczniów i absolwentów klas IV-VI szkół podstawowych po 100 zł 

miesięcznie. 

2.  Za osiągnięcia, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu: 

     10 równych stypendiów po 120 zł miesięcznie. 

3.  Komisja stypendialna nie może przyznać dwóch stypendiów  jednej osobie. 

4. Komisja stypendialna może przyznać mniejszą liczbę stypendiów niż wymieniona w § 2 ust.1a-d . 

 

 



§ 3 

 

1. O stypendium Burmistrza Miasta Kościerzyna może ubiegać się student studiów stacjonarnych, 

który uzyskał co najmniej 4,70  z  ocen uzyskanych na koniec danego roku akademickiego za 

egzaminy i zaliczenia z  przedmiotów  niekończących  się egzaminem oraz spełnia największą ilość 

poniższych kryteriów: 

a) Studiuje równolegle na kilku kierunkach lub realizuje indywidualny program studiów, 

b) Posiada osiągnięcia naukowe, 

c) Prowadzi działalność na rzecz środowiska lokalnego, 

d) Uczestniczy w pracach naukowo badawczych, 

e) Posiada inne wybitne osiągnięcia i sukcesy. 

2. Przy przyznawaniu stypendium komisja bierze pod uwagę stopień trudności pokonywany przez 

studenta w uzyskaniu wykształcenia. 

 

§ 4 

 

1. W przypadku skreślenia z listy studentów, stypendium nie przysługuje od następnego miesiąca po 

skreśleniu lub przerwaniu toku studiów. 

2. Stypendium przysługuje studentom tylko w czasie trwania studiów. 

 

§ 5 

 

1. Stypendium za osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał co 

      najmniej: 

a)  uczeń lub absolwent gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej - średnią 5,40 z ocen 

            uzyskanych na koniec roku szkolnego, 

      b)   uczeń lub absolwent klas  IV –VI  szkoły  podstawowej -  średnią 5,60  z  ocen 

            uzyskanych na koniec roku szkolnego, 

2. Stypendium za osiągnięcia w nauce może otrzymać także uczeń lub absolwent szkoły 

ponadgimnazjalnej niespełniający wymogów określonych w ust.1 pkt. a), na podstawie wniosku 

złożonego przez dyrektora szkoły. 

3. Przy ocenie wniosków komisja dodatkowo ocenia czy uczeń lub absolwent: 

a) jest laureatem bądź finalistą olimpiad i konkursów przedmiotowych  

międzynarodowych,         ogólnopolskich, oraz szczebla wojewódzkiego, 

b)   legitymuje się osiągnięciami z wybranej dziedziny i ujawnia szczególne uzdolnienia, 

c) aktywnie działa społecznie na rzecz lokalnego środowiska szkolnego, rówieśniczego 

lub  miejskiego. 

 

§ 6 

 

Stypendium za osiągnięcia w nauce może zostać przyznane przez Burmistrza Miasta Kościerzyna w 

szczególnych wypadkach również tym studentom, uczniom i absolwentom, którzy nie spełniają 

kryteriów określonych w  §3 i §5, a którzy wykazują się wyjątkowymi uzdolnieniami lub osiągnięciami. 

Wysokość stypendium i sposób wypłaty Burmistrz określi w umowie zawartej ze stypendystą. 



 

§ 7 

 

Stypendia dla osób, o których mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu przysługują przede wszystkim za wybitne 

osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu wojewódzkim ogólnopolskim i międzynarodowym. 

 

§ 8 

 

1.  Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: 

a) studenci i pełnoletni uczniowie – zainteresowani uzyskaniem stypendium, 

     b)   dyrektor szkoły, 

     c)   rodzice lub prawni opiekunowie ucznia, 

     d)   organizacje pozarządowe, 

     e)   władze klubów i organizacji sportowych, 

2.  Do każdego wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające średnią ocen oraz 

     inne dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia. 

3.  Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

 

§ 9 

 

1. Dla osób wymienionych w § 1 ust 1.a).,b) oraz w ust.2.a) stypendium jest przyznawane na okres 9 

miesięcy tj. od 01 października danego roku budżetowego do 30 czerwca  następnego roku 

budżetowego. 

2. Dla osób wymienionych w § 1 ust 1.c),d) oraz ust.2b),c) stypendium jest przyznawane na okres 10 

miesięcy tj. od 01 września danego roku budżetowego do 30 czerwca następnego roku 

budżetowego. 

3. Dla osób wymienionych w  §6 na okres zaproponowany przez Komisję Stypendialną. 

4. Uczniowie klas pierwszych dokumentują swoje osiągnięcia z poprzednich etapów kształcenia. 

 

§ 10 

 

1. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać w Urzędzie Miasta Kościerzyna Biurze    Obsługi 

Placówek Oświatowych w następujących terminach: 

a) Osoby wymienione w § 1 ust 1.a) do dnia 10 października każdego roku, 

b) Osoby wymienione w § 1 ust 1.b),c),d) oraz ust.2. do dnia 05 sierpnia każdego roku.  

c) Osoby wymienione w § 6 w ciągu całego roku. 

2. Wnioski, które wpłyną po terminie określonym w ust.1.a) i b) nie będą podlegały  rozpatrzeniu przez 

Komisję Stypendialną. 

3. Osoby wymienione w ust. 1b) i ust. 2a) są zobowiązane dostarczyć do 10 października danego roku 

dokument potwierdzający rozpoczęcie studiów. 

4. Termin rozpatrzenia wniosków przez Komisję Stypendialną nastąpi w ciągu 14 dni od  terminu 

określonego w pkt 1. 

 

§ 11 

 

1. Komisja Stypendialna działa i podejmuje decyzje z upoważnienia Burmistrza Miasta Kościerzyna. 



2. Decyzje Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie są decyzjami w rozumieniu Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego. 

 

 

§ 12 

 

1. Na podstawie decyzji Komisji Stypendialnej Burmistrz Miasta Kościerzyna zawiera  umowy ze 

stypendystami. 

2. Biuro Obsługi Placówek Oświatowych przygotowuje Umowy zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 regulaminu i prowadzi ewidencję umów. 

 

§ 13 

 

1. Przed pierwszą wypłatą stypendysta składa w Biurze Obsługi Placówek Oświatowych 

w  Kościerzynie oświadczenie „osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 

40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, tzw.  PIT 2c”. 

2.  Stypendia będą wypłacane na konto osobiste stypendysty lub jego rodzica/opiekuna prawnego, po 

uprzednim złożeniu w Biurze Obsługi Placówek  Oświatowych w Kościerzynie pisemnej informacji 

zawierającej nazwę banku, numer  konta oraz dane osobowe jego właściciela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 

DO REGULAMINU PRZYZNAWANIA 
STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA 

DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW I STUDENTÓW 

 
 
 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA 
DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW I STUDENTÓW. 

 
 

1. Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………. 

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

3. Imiona i nazwiska rodziców(opiekunów) …………………………………………………... 

4. Adres stałego zamieszkania ………………………………………………………………... 

5. Numer telefonu kontaktowego……………………………………………………………... 

6. Szkoła/Uczelnia/Wydział*.………………………………………………………………... 

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

7. Uczniowie klas I proszeni są o podanie jakiej szkoły są absolwentami 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

8. Klasa/rok* (na rozpoczynający się rok szkolny/akademicki)…………………………… 

9. Uzyskana średnia**……………………………………………………………………… 

UZASADNIENIE WNIOSKU 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

……………………………… 
(podpis składającego wniosek) 

 

 



Załączniki potwierdzające uzyskane wyniki i osiągnięcia: 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

1. Oświadczam, że stale zamieszkuję/uczeń stale zamieszkuje* na terenie miasta Kościerzyna. 

2. Oświadczam, że jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. 

 

................................................................. 

Podpis osoby zainteresowanej otrzymaniem stypendium 

lub opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza Miasta Kościerzyna dla potrzeb 

niezbędnych do przeprowadzenia przez Komisję Stypendialną spraw związanych z rozpatrywaniem ww. wniosków zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285). 

 

................................................................. 

Podpis osoby zainteresowanej otrzymaniem stypendium 

lub opiekuna prawnego 

 

 

*Właściwe podkreślić 

**Potwierdzeniem średniej ocen ucznia jest kopia świadectwa; w przypadku studentów załącznikiem jest aktualne potwierdzanie z uczelni 

(tzn. z roku akademickiego, np. 2011/2012), że osoba składająca wniosek jest studentem danej uczelni, na danym roku, wydziale oraz indeks 

z ocenami z ostatniego roku akademickiego. 

 

 

Decyzja Komisji ds. Stypendiów 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

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

 

Podpisy Członków Komisji: 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

 



Załącznik nr 2 
DO REGULAMINU  

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA KOSCIERZYNA 
DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ UCZNIÓW I STUDENTÓW 

 
 

U M O W A Nr ………………. 

o stypendium Burmistrza Miasta Kościerzyny 
zawarta w dniu ……………………. 

 
pomiędzy gminą miejską Kościerzyna, reprezentowaną przez: 
Burmistrza Miasta - 
Skarbnika Miasta - 
 
a stypendystą ……………………………………………………………………………… 
zam. 83-400 Kościerzyna, ul. ………………………………………uczniem/studentem* 
…………………………………………… 
 

§ 1 

Na podstawie Uchwały Nr XLII/334/01 Rady Miasta w Kościerzynie z dnia 17 października 2001 r. w 
sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów (ze zmianami) oraz Zarządzenia nr 
………… Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia ……………… r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 
przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu 
miasta Kościerzyny, przyznaje się stypendium Burmistrza Miasta Kościerzyny w wysokości …………..-
zł miesięcznie. 
 

§ 2 
 

Stypendium przyznane zostaje na okres od ………………… do …………………. r. 
 

§ 3 
 

Wypłata stypendium następować będzie co miesiąc na wskazane konto bankowe. 
 

§ 4 
 

Wypłata stypendium może być wstrzymana w przypadku przerwania nauki lub zmiany stałego miejsca 
zamieszkania poza terenem działania gminy miejskiej Kościerzyna. Powyższe, stypendysta 
zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić do tut. Urzędu 
 

§ 5 
 

W przypadku pobierania stypendium z naruszeniem § 4 umowy, stypendysta zobowiązany jest do 
zwrotu bezprawnie pobranego stypendium wraz z ustawowymi odsetkami, od ostatniego dnia miesiąca, 
w którym utracił uprawnienia. 
 

 
§ 6 

 
Stypendysta wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb 
wykonania niniejszej umowy. 
 

§ 7 
 



Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje stypendysta. 
 

§ 8 
 
W kwestiach spornych dotyczących umowy, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                                                    …………………………….. 
 
 
 

 


