UCHWAŁA NR XLII/526/2018
RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH
z dnia 28 lutego 2018 r.
w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych "Zdolny Suwalczanin"
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 12 pkt 10a, art. 92 ust. 1 i
ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868,
z 2018 r. poz. 130), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2198, poz. 2203 i poz. 2361) w związku z § 2 ust. 1 uchwały Nr XX/229/2016 Rady
Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania rozwoju
uczniów zdolnych "Zdolny Suwalczanin" (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2016 r. poz. 2899) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. W ramach realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych "Zdolny
Suwalczanin" Miasto Suwałki będzie udzielać pomocy dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów/klas dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych
w formie stypendium lub nagrody Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w nauce lub
sporcie.
2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1, określa Regulamin
przyznawania stypendium i nagrody Prezydenta Miasta Suwałk za szczególne osiągnięcia w nauce
lub sporcie, stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/251/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 29 czerwca
2016 r. w sprawie realizacji Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych "Zdolny
Suwalczanin".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Suwałkach
Zdzisław Przełomiec
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/526/2018
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 lutego 2018 r.
Regulamin przyznawania uczniom stypendium/nagrody Prezydenta Miasta Suwałk
za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie
A.

Postanowienia ogólne.
§ 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Suwałk;
2) stypendium – należy przez to rozumieć stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce lub
sporcie finansowane z budżetu Miasta Suwałk;
3) nagrodzie – należy przez to rozumieć nagrodę za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie
finansowaną z budżetu Miasta Suwałk;
4) szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową, gimnazjum/klasy dotychczasowego
gimnazjum oraz szkołę ponadgimnazjalną/szkołę ponadpodstawową;
5) uczniu – należy przez to rozumieć zamieszkałego w Suwałkach ucznia szkoły;
6) stypendyście – należy przez to rozumieć ucznia, któremu przyznano stypendium;
7) Komisji – należy przez to rozumieć zespół osób ustanowiony i działający w oparciu o przepisy
niniejszego regulaminu;
8) kancelarii – należy przez to rozumieć kancelarię ogólną Urzędu Miejskiego w Suwałkach;
9) Wydziale – należy przez to rozumieć Wydział Oświaty, Wychowania i Sportu Urzędu
Miejskiego w Suwałkach;
10) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).
§ 2. 1. Stypendium Prezydenta Miasta Suwałk jest formą docenienia wysokich osiągnięć
uczniów suwalskich szkół, ze szczególnym uwzględnieniem tych osób, które odznaczają się
wybitnymi talentami w dziedzinie nauki lub sportu.
2. Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie w Mieście Suwałki przyznawane są
uczniom, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, za wysokie osiągnięcia:
1) w nauce uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się
stypendium;
2) w sporcie uzyskane w ciągu dwunastu miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc,
w którym upływa termin składania wniosków o stypendium, wskazany w § 14 ust. 3.
3. Stypendium jest przyznawane na okres 10 miesięcy, od września do czerwca.
4. Uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych przyznawane jest stypendium za
szczególne osiągnięcia w nauce.
5. Uczniom, o których mowa w ust. 4, stypendium przyznawane za szczególne osiągnięcia
w nauce uzyskane w ostatniej klasie wypłaca się jednorazowo.
§ 3. 1. Stypendium dla uczniów, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, ma charakter pomocy
indywidualnej, realizowanej w dwóch transzach, których wysokość w stosunku rocznym wynosi
odpowiednio:
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1) w szkole podstawowej – 1500 zł;
2) w gimnazjum/klasach dotychczasowego gimnazjum – 2000 zł;
3) w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej – 3000 zł.
2. Stypendium dla uczniów, o których mowa w § 2 ust. 5, wypłacane jest w całości w wysokości
3000 zł do 31 października każdego roku.
§ 4. 1. Nagroda Prezydenta Miasta Suwałk jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia
suwalskiej szkoły, który nie spełnia kryteriów do otrzymania stypendium, o którym mowa w §
2 ust.1 i 2.
2. Nagroda może być przyznana dla ucznia, którego zainteresowania wykraczają poza program
szkolny i uzyskał wyróżniające się osiągnięcia w nauce i/lub sporcie w okresie, o którym mowa w §
2 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych przyznawana jest nagroda za
wyróżniające się osiągnięcia w nauce.
§ 5. 1. Nagroda dla uczniów, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2, ma charakter pomocy
indywidualnej.
2. Wysokość nagrody ustala się na poziomie:
1) w szkole podstawowej oraz w gimnazjum/klasach dotychczasowego gimnazjum – do 500 zł;
2) w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej – do 1000 zł.
§ 6. 1. W przypadku, gdy uczeń spełnia kryteria do otrzymania więcej niż jednego stypendium
za wyniki osiągnięte w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium, uprawniony może
otrzymać jedno stypendium za wyniki w nauce lub jedno stypendium za wyniki w sporcie.
2. W przypadku, gdy uczeń spełnia kryteria do otrzymania stypendium/stypendiów
i nagrody/nagród może otrzymać tylko jedno stypendium bądź tylko jedną nagrodę. Podstawą do
przyznania kolejnej nagrody mogą być wyniki niebędące podstawą już przyznanego
stypendium/nagrody.
§ 7. Obsługę organizacyjną Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych prowadzi Wydział.
B.

Stypendia/nagrody

I.

Kryteria przyznawania stypendiów/nagród.

§ 8. 1. Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce może być przyznane przez Prezydenta
uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) w szkole podstawowej:
a) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
b) uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego wyższą niż 5,0,
c) jest laureatem konkursu przedmiotowego, tematycznego lub interdyscyplinarnego
organizowanego zgodnie z rozporządzeniem na poziomie co najmniej wojewódzkim,
d) ukończył klasę IV szkoły podstawowej;
2) w gimnazjum/klasy dotychczasowego gimnazjum:
a) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
b) uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego wyższą niż 4,8,
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c) jest laureatem konkursu przedmiotowego, tematycznego lub interdyscyplinarnego
organizowanego zgodnie z rozporządzeniem na poziomie co najmniej wojewódzkim lub jest
laureatem zawodów drugiego stopnia (okręgowych) olimpiady przedmiotowej, tematycznej,
interdyscyplinarnej
lub
z przedmiotów
dodatkowych
organizowanych
zgodnie
z rozporządzeniem;
3) w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej:
a) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
b) uzyskał średnią ocen na koniec roku szkolnego wyższą niż 4,7,
c) jest laureatem zawodów drugiego stopnia (okręgowych) olimpiady przedmiotowej,
tematycznej, interdyscyplinarnej lub z przedmiotów dodatkowych organizowanych zgodnie
z rozporządzeniem.
2. Stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie może być przyznane przez Prezydenta
uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria, z zastrzeżeniem § 12:
1) uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;
2) uzyskał znaczący wynik sportowy, z zastrzeżeniem pkt 3, tj.:
a) w sportach zaliczanych do sportów indywidualnych, w zawodach ujętych w kalendarzu
właściwego polskiego/międzynarodowego związku sportowego zajął co najmniej miejsce
od 1 do 3 włącznie w Mistrzostwach Polski lub miejsce od 1 do 8 w Mistrzostwach
Europy/Świata,
b) w grach zespołowych, w zawodach ujętych w kalendarzu właściwego polskiego
/międzynarodowego związku sportowego drużyna zajęła co najmniej miejsce od 1 do
3 włącznie w Mistrzostwach Polski lub miejsce od 1 do 8 w Mistrzostwach Europy/Świata;
3) został wskazany do stypendium przez szkołę w uzgodnieniu z klubem sportowym;
4) uzyskał ocenę co najmniej bardzo dobrą z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, w którym składany jest wniosek o przyznanie stypendium;
5) jest uczniem szkoły podstawowej i ukończył klasę IV lub uczniem gimnazjum/klasy
dotychczasowego gimnazjum.
§ 9. 1. Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia w nauce może być przyznana przez Prezydenta
uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:
1) w szkole podstawowej/gimnazjum/klasie dotychczasowego gimnazjum:
a) uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania,
b) jest finalistą konkursu przedmiotowego, tematycznego lub interdyscyplinarnego
organizowanego zgodnie z rozporządzeniem na poziomie co najmniej wojewódzkim lub jest
laureatem bądź zajął miejsca 1-3 w innych konkursach przedmiotowych, tematycznych lub
interdyscyplinarnych, na poziomie co najmniej ogólnopolskim,
c) będąc uczniem szkoły podstawowej ukończył klasę IV;
2) w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej:
a) uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania,
b) jest finalistą olimpiady przedmiotowej, tematycznej lub interdyscyplinarnej organizowanej
zgodnie z rozporządzeniem na poziomie co najmniej ogólnopolskim lub jest laureatem bądź
zajął miejsca 1-3 w innych olimpiadach/konkursach przedmiotowych, tematycznych lub
interdyscyplinarnych, na poziomie co najmniej ogólnopolskim, bądź uzyskał najwyższy
w Mieście Suwałki wynik procentowy z egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego.
2. Nagroda za wyróżniające się osiągnięcia w sporcie może być przyznana przez Prezydenta
uczniowi, który spełnia łącznie następujące kryteria, z zastrzeżeniem § 12:
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1) uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania;
2) uzyskał znaczący wynik sportowy, z zastrzeżeniem pkt 3, tj.:
a) w sportach zaliczanych do sportów indywidualnych, w zawodach ujętych w kalendarzu
właściwego polskiego/międzynarodowego związku sportowego zajął co najmniej miejsce od
4 do 8 włącznie w Mistrzostwach Polski, co najmniej miejsce od 9 do 16 włącznie
w Mistrzostwach Europy/Świata lub miejsce od 1 do 3 włącznie w Finale Ogólnopolskim
Czwartków Lekkoatletycznych bądź w sposób wyróżniający się przyczynił się do zajęcia
miejsc od 1 do 3 włącznie przez szkołę w klasyfikacji generalnej szkół we
współzawodnictwie sportowym szkół prowadzonym na poziomie wojewódzkim, lub uzyskał
co najmniej rekord województwa bądź został powołany do kadry narodowej,
b) w grach zespołowych, w zawodach ujętych w kalendarzu właściwego okręgowego/polskiego
/międzynarodowego związku sportowego drużyna zajęła pierwsze miejsce w województwie,
pod warunkiem, że w danym sporcie nie są organizowane rozgrywki wyższego szczebla, lub
zajęła miejsce co najmniej od 4 do 8 włącznie w Mistrzostwach Polski lub uzyskała awans
i brała udział w Mistrzostwach Europy/Świata lub uczeń będący zawodnikiem klubu
sportowego działającego na terenie miasta Suwałki został powołany do kadry narodowej;
3) został wskazany do nagrody przez szkołę w uzgodnieniu z klubem sportowym;
4) uzyskał ocenę co najmniej bardzo dobrą z zajęć wychowania fizycznego w roku szkolnym
poprzedzającym rok szkolny, w którym składany jest wniosek o przyznanie nagrody;
5) jest uczniem szkoły podstawowej i ukończył klasę IV lub uczniem gimnazjum/klasy
dotychczasowego gimnazjum.
§ 10. Kryteria, o których mowa w § 8 i § 9 winny być potwierdzone stosownymi dokumentami
lub kserokopiami tych dokumentów, potwierdzonymi przez dyrektora szkoły za zgodność
z oryginałem. W przypadku stypendium sportowego/nagrody sportowej do wniosku należy
dołączyć opinię klubu lub Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.
§ 11. Warunkiem przyznania stypendium/nagrody uczniowi jest:
1) kontynuowanie nauki w szkole, a w przypadku stypendium za szczególne osiągnięcia
w sporcie kontynuowanie uprawiania sportu i procesu szkoleniowego w szkole i klubie,
z wyłączeniem problemów zdrowotnych poświadczonych opinią lekarza specjalisty;
2) kontynuowanie nauki w szkole wyższej w roku akademickim następującym po roku szkolnym,
w którym uczeń ukończył szkołę ponadgimnazjalną/ponadpodstawową.
§ 12. Zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaj i wysokość stypendiów i nagród za
szczególne osiągnięcia w sporcie uczniom szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych reguluje
odrębna uchwała Rady Miejskiej w Suwałkach.
§ 13. 1. Stypendia i nagrody mogą być przyznane do wysokości środków przeznaczonych
w budżecie Miasta na ten cel w danym roku.
2. Zastrzega się możliwość ograniczenia liczby stypendiów i/lub nagród, jeżeli liczba wniosków
o ich przyznanie, złożonych w terminie, o którym mowa w § 14 ust. 3, przekracza wartość środków
finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie Miasta Suwałki.
II.

Tryb wnioskowania o stypendia/nagrody i opiniowania wniosków.

§ 14. 1. Prawo zgłaszania uczniów do stypendium/nagrody przysługuje dyrektorowi szkoły,
do której uczęszcza/uczęszczał uczeń.
2. Dyrektor szkoły ma prawo złożyć wniosek o przyznanie uczniowi:
1) stypendium za osiągnięcia w nauce lub sporcie;
2) nagrody w nauce lub sporcie, jeśli nie spełnił on kryteriów do uzyskania stypendium.
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3. Wnioski wraz z dokumentami, o których mowa w § 10, składa się w kancelarii w terminie
do dnia 5 lipca każdego roku, na formularzu stanowiącym ramowy wzór wniosku (załącznik
do Regulaminu).
§ 15. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie
stypendium/nagrody, dyrektor szkoły zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia
powiadomienia.
§ 16. 1. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie wskazanym w § 14 ust. 3;
2) wycofania przez wnioskodawcę;
3) nieusunięcia w terminie określonym w § 15 stwierdzonych w nim braków formalnych.
2. Prezydent informuje wnioskodawcę na piśmie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
§ 17. W celu rozpatrzenia wniosków, Prezydent w drodze zarządzenia powołuje Komisję oraz
określa tryb jej działania.
§ 18. 1. Posiedzenia Komisji odbywać się będą 1 raz w roku, nie później niż do 30 września
danego roku.
2. Komisja, rozpatrując wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, kierować się
będzie kryteriami, o których mowa w § 8-9 i 11 niniejszego Regulaminu.
3. Niezwłocznie po zakończeniu obrad Komisji wyniki rozpatrzenia wniosków przedstawiane są
Prezydentowi.
4. O przyznaniu stypendiów/nagród decyduje Prezydent. Decyzja Prezydenta jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Prezydentowi Miasta Suwałk przysługuje prawo przyznawania nagrody z własnej inicjatywy,
w każdym terminie.
6. Do przyznania nagrody z własnej inicjatywy nie stosuje się:
1) ograniczeń, o których mowa w § 5 ust. 2;
2) wymogów określonych w § 14 – 17 i 18 ust. 1-3.
III.

Zasady przyznawania i wypłaty stypendiów/nagród.

§ 19. Stypendium przyznawane jest na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy
Prezydentem i stypendystą, określającej szczegółowe warunki wypłaty stypendium oraz
okoliczności powodujące jego utratę.
§ 20. 1. Wypłata stypendiów dokonywana będzie w dwóch transzach na konto wskazane przez
stypendystę:
1) pierwsza transza w terminie do 30 listopada danego roku za okres od września do grudnia,
2) druga transza do 31 marca danego roku za okres od stycznia do czerwca.
2. Wypłata nagród dokonana będzie jednorazowo w terminie do 30 listopada danego roku, za
wyjątkiem nagród przyznanych stosownie do postanowień § 18 ust. 5, których wypłata będzie
dokonywana w terminie do 30 dni od dnia przyznania.
§ 21. Stypendyści/laureaci nagród poza wypłatą stypendiów/nagród, otrzymują okazjonalne listy
gratulacyjne.
§ 22. O przyznanych stypendiach/nagrodach informuje się dyrektorów szkół, w których uczą się
lub uczyli się nagrodzeni uczniowie, w terminie do dnia 31 października danego roku oraz podaje
się informację do wiadomości publicznej poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.
IV.

Utrata stypendium.
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§ 23. 1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium jeżeli:
1) przestał być uczniem szkoły, z wyjątkiem uczniów, o których mowa w § 2 ust. 5;
2) zmienił miejsce zamieszkania na inne niż miasto Suwałki;
3) objęty obowiązkiem szkolnym lub nauki nie kontynuował nauki;
4) zrzekł się prawa do stypendium;
5) zaprzestał uprawiania sportu bądź nie realizuje programu szkolenia (w przypadku
otrzymywania stypendium za osiągnięcia w sporcie);
6) zachował się nagannie bądź popełnił czyn karalny;
7) złożył oświadczenie niezgodne z prawdą (stanem faktycznym).
2. O zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1, dyrektor szkoły lub stypendysta/jego rodzice
lub opiekunowie prawni (w przypadku ucznia niepełnoletniego) winni niezwłocznie zawiadomić
Wydział.
3. Wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje ze
skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności
powodujące utratę prawa do stypendium.
4. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego
cofnięcia traktuje się jako świadczenie nienależne i stypendysta zobowiązany jest do jego zwrotu
wraz z odsetkami za okres, w którym nie dysponował prawem do jego otrzymywania zgodnie
z ust. 1.
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Załącznik do Załącznika do Uchwały Nr
XLII/526/2018 Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 28 lutego 2018 r.
Wniosek
o przyznanie stypendium/nagrody Prezydenta Miasta Suwałk
za szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie*
ramowy wzór
CZĘŚĆ A. Dane osobowe ucznia
Nazwisko:
Imię/imiona:
Data i miejsce urodzenia:

CZĘŚĆ B. Adres zamieszkania ucznia
Miejscowość:
Ulica, nr domu, nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego:

CZĘŚĆ C. Informacje o szkole
Typ szkoły**:
Klasa:
Rok szkolny:

pieczątka szkoły

CZĘŚĆ D. Wnioskuję o przyznanie stypendium/nagrody za:
1. Osiągnięcia w nauce
Średnia ocen za rok szkolny:
Ocena zachowania:
Lp.

Osiągnięcia ucznia:

2. Osiągnięcia w sporcie
Ocena z zajęć wychowania fizycznego:
Ocena zachowania:
Lp.

Osiągnięcia ucznia:

Wykaz załączonych dokumentów:
Lp.
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Wyrażam zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
zawartych we wniosku dotyczącym przyznania stypendium Prezydenta Miasta Suwałk za
szczególne osiągnięcia w nauce/sporcie*, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późniejszymi zmianami).

* Właściwe podkreślić.
**Szkoła
podstawowa,
gimnazjum/klasy
ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa.

dotychczasowego

gimnazjum,

szkoła

***W przypadku ucznia pełnoletniego – seria i nr dowodu osobistego oraz podpis ucznia.
W przypadku ucznia niepełnoletniego – podpis rodzica/opiekuna prawnego wraz z serią i nr
dowodu osobistego.
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