
UCHWAŁA NR XII/85/19
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych, który 
stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

§ 3. Tracą moc: 

1) uchwała Nr LI/398/2002 Rady Gminy w Chełmży z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie „Regulaminu 
przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjum akademickiego oraz szkół ponadgimnazjalnych”;

2) uchwała Nr LVIII/454/2002 Rady Gminy Chełmża z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany 
„Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjum akademickiego oraz szkół 
ponadgimnazjalnych”;

3) uchwała Nr XI/148/03 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany „Regulaminu 
przyznawania stypendiów dla uczniów gimnazjum akademickiego oraz szkół ponadgimnazjalnych”.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/85/19

Rady Gminy Chełmża

z dnia 28 maja 2019 r.

Regulamin
przyznawania stypendiów dla uczniów

szkół ponadpodstawowych

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych dalej Regulamin 
określa zasady przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół ponadpodstawowych 
zamieszkałym w Gminie Chełmża.

2. Stypendia wypłacane będą z funduszu stypendialnego im. Jacka Luntkowskiego.

3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) szkole ponadpodstawowej – należy przez to rozumieć czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie 
technikum oraz ogólnokształcącą szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie 
czteroletniego liceum ogólnokształcącego, a także szkołę ponadgimnazjalną i klasy dotychczasowej szkoły 
ponadgimnazjalnej w szkole ponadpodstawowej do czasu wygaśnięcia kształcenia w tych szkołach 
i klasach (trzyletnie liceum ogólnokształcące, czteroletnie technikum oraz ogólnokształcącą szkołę 
artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie trzyletniego liceum ogólnokształcącego);

2) świadectwie szkolnym – należy przez to rozumieć świadectwo szkolne promocyjne.

§ 2. 1. Stypendium może być przyznane uczniowi, który spełnia łącznie warunki:

1) uczy się w szkole ponadpodstawowej;

2) jest mieszkańcem Gminy Chełmża;

3) uzyskał z wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie szkolnym średnią 
ocen oraz ocenę zachowania wymagane w Regulaminie.

2. O stypendium może ubiegać się uczeń po ukończeniu pierwszego roku nauki.

§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest w formie świadczenia pieniężnego, na okres jednego roku szkolnego 
od 1 września do 30 czerwca.

2. Wysokość stypendium wynosi 150 zł miesięcznie.

§ 4. 1. Fundusz stypendialny tworzyć będą:

1) środki własne Gminy Chełmża;

2) darowizny osób fizycznych, prawnych i dotacje;

3) środki pochodzące ze zbiórek publicznych, aukcji, loterii, festynów itp.

2. Stypendia przyznawane są na podstawie listy rankingowej sporządzanej na podstawie średnich ocen 
uzyskanych na świadectwie szkolnym przez uczniów ubiegających się stypendium.

3. Ilość przyznanych stypendiów jest ograniczona limitem środków w budżecie Gminy Chełmża 
przeznaczonych na stypendia. Stypendia przyznaje się do wyczerpania limitu środków.

4. Stypendysta, który wykazał się najwyższą średnią na liście rankingowej otrzymuje dodatkowe 
jednorazowe wyróżnienie w wysokości odpowiadającej kwocie miesięcznego stypendium.
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Rozdział 2.
Zasady ubiegania się o stypendium oraz warunki jego przyznania

§ 5. 1. O stypendium może ubiegać się uczeń, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na 
który przyznaje się stypendium, uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na 
świadectwie szkolnym średnią ocen co najmniej 4,00 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do Regulaminu.

3. Wniosek o przyznanie stypendium składa w imieniu niepełnoletniego ucznia - rodzic (opiekun prawny), 
a uczeń który ukończył 18 lat – osobiście.

4. Składając wniosek należy okazać oryginał świadectwa szkolnego za ostatni rok nauki. Świadectwo 
zostanie skopiowane i dołączone do wniosku przez przyjmującego wniosek.

§ 6. Wnioski należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża w okresie 
od 1 do 30 lipca. Dla uczniów szkół technicznych dopuszcza się uzupełnienie wniosku do 30 września 
o świadectwo po zaliczeniu praktyk odbytych w okresie wakacji.

Rozdział 3.
Praca Komisji Stypendialnej

§ 7. 1. Złożone wnioski o przyznanie stypendium podlegają ocenie formalnej i merytorycznej przez 
Komisję Stypendialną.

2. Komisję Stypendialną powołuje Wójt Gminy Chełmża i wyznacza jej przewodniczącego.

§ 8. 1. Komisję Stypendialną tworzą:

1) Wójt Gminy Chełmża lub osoba przez niego wyznaczona;

2) przedstawiciel dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Chełmża;

3) przedstawiciel sponsorów środków stypendialnych;

4) Przewodniczący Rady Gminy lub osoba przez niego wyznaczona;

5) Przewodniczący Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Rekreacji Rady Gminy Chełmża lub osoba przez 
niego wyznaczona.

2. Do zadań Komisji Stypendialnej należy:

1) analiza formalna złożonego wniosku pod katem jego zgodności z wymaganiami opisanymi w § 2 i § 5, 
kompletności danych i podpisów;

2) ocena merytoryczna wniosku – ustalenie średniej ocen z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;

3) sporządzenie listy rankingowej w kolejności od ucznia z najwyższą średnią ocen;

4) w przypadku uzyskania równej średniej ocen przez dwóch lub więcej uczniów, o kolejności na liście 
rankingowej, decyduje wyższa ocena zachowania, a jeżeli oceny będą takie same uczniowie zajmują ex 
aequo to samo miejsce;

5) rekomendowanie Wójtowi Gminy Chełmża listy kandydatów, którym mają być przyznane stypendia, 
z uwzględnieniem środków, o których mowa w § 4.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2 Komisja Stypendialna wykonuje w terminie do 10 października.

4. Wniosek, który nie spełnia wymogów formalnych zostaje odrzucony.

5. Komisja Stypendialna może wystąpić o uzupełnienie danych zawartych we wniosku lub o przedstawienie 
dodatkowych dokumentów i zaświadczeń.

6. Komisja Stypendialna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, 
w obecności co najmniej połowy jej członków.

7. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji 
Stypendialnej.

8. Posiedzenia Komisji Stypendialnej są protokołowane.

§ 9. 1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Chełmża w terminie do 20 października.
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2. Informację o przyznaniu stypendium przekazuje się pisemnie rodzicowi niepełnoletniego ucznia lub 
pełnoletniemu uczniowi.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 10. 1. Wypłatę stypendium wstrzymuje się w przypadku:

1) przerwania nauki w szkole;

2) otrzymania negatywnej oceny zachowania w szkole lub poza nią – ocena naganna, nieodpowiednia;

3) zmiany miejsca zamieszkania (poza obszar Gminy Chełmża);

4) rezygnacji ze stypendium przez ucznia;

5) innych ważnych przyczyn powstałych z winy ucznia.

2. Rodzice niepełnoletniego ucznia oraz pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić Wójta 
Gminy Chełmża o zajściu okoliczności, o których mowa w ust. 1.

§ 11. 1. Stypendium wypłaca się z dołu w kasie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy 
Chełmża lub przelewem na wskazane konto bankowe w ostatnim dniu miesiąca, za który stypendium 
przysługuje.

2. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym, stypendium wypłaca się w ostatnim dniu roboczym 
miesiąca.

3. Stypendium za m-c wrzesień wypłacane jest w terminie do 31 października.
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Wniosek o przyznanie stypendium 

z funduszu stypendialnego 

 im. Jacka Luntkowskiego 

 
 

 

1. Imię i nazwisko ucznia: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania: 

……………………………………………………………………………………………… 

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

3. Telefon kontaktowy: 

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

4. PESEL: 

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

5. Nazwa szkoły: 

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

6. Ukończona klasa: 

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

7. Średnia ocen na świadectwie szkolnym: 

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

8. Ocena zachowania: 

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

9. Dodatkowe osiągnięcia: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

10. Numer konta bankowego: 

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

 

11. Nazwisko i imię osoby składającej wniosek w imieniu ucznia: 

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

Załącznik do Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych
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12. Adres zamieszkania osoby składającej wniosek w imieniu ucznia: 

……………………………………………………………………………………………… 

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

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że mieszkam/osoba ubiegająca się o stypendium mieszka na terenie 

Gminy Chełmża. * 

2. Oświadczam, że powyższe dane wypełnione we wniosku są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o 

przyznanie stypendium, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn.zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 

1 lit c, art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 

2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej 

RODO dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Zespole Ekonomiczno-

Administracyjnym Szkół Gminy Chełmża. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

…..……………, dnia …………………   …………………………………… 

     (miejscowość)              (podpis składającego wniosek) 

 

 

 

Załączniki: 

1) kopia świadectwa za ostatni rok szkolny; 

2) ……………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………. 
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