
UCHWAŁA NR XI/92/2019
RADY MIASTA KRAŚNIK

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kraśnik za wyniki 
w nauce oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i twórczości artystycznej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Uchwala się Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Kraśnik za wyniki w nauce oraz 
wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i twórczości artystycznej stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. 

Tracą moc następujące uchwały:

1) uchwała nr XVIII/118/2012 Rady Miasta Kraśnik z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie określenia 
szczegółowych warunków udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Woj. 
Lub. z dnia 10 kwietnia 2012 roku, poz. 1372);

2) uchwała nr XVIII/120/2012 Rady Miasta Kraśnik z dnia 22 marca 2012 roku w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 
(Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 10 kwietnia 2012 roku, poz. 1373).

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

  

 

Przewodnicząca Rady 
Miasta Kraśnik

Dorota Posyniak

Id: 5CBAC26E-B370-4DB3-9651-487BAA85BE07. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/92/2019

Rady Miasta Kraśnik

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Regulamin przyznawania jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Kraśnik za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie nauki i twórczości artystycznej

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 

1. Jednorazowe Stypendium Burmistrza Miasta Kraśnik za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia 
w dziedzinie nauki i twórczości artystycznej stanowi realizację założeń Lokalnego Programu Wspierania 
Edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

2. Regulamin przyznawania jednorazowego Stypendium Burmistrza Miasta Kraśnik za wyniki w nauce 
oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki i twórczości artystycznej określa tryb i zasady przyznawania 
świadczenia.

3. Stypendium przyznaje się uczniom:

1) klas IV - VIII szkoły podstawowej;

2) uczniom klas III gimnazjum;

uczęszczającym do szkół prowadzonych i dotowanych przez Miasto Kraśnik.

4. Stypendium może być przyznawane za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe uzyskane w okresie 
od 1 września roku poprzedzającego rok składania wniosku - do 31 sierpnia roku, w którym wniosek jest 
składany.

5. Stypendium nie przyznaje się w przypadku, gdy za osiągnięcia wskazane we wniosku, osoby 
wymienione w ust. 3 zostały już nagrodzone przez Burmistrza Miasta Kraśnik w ramach innych, 
obowiązujących na terenie Miasta Kraśnik programów, nagród lub stypendiów.

6. Stypendium ma charakter motywacyjny i wypłacane jest w postaci jednorazowego świadczenia 
pieniężnego.

Rozdział 2.
Kryteria przyznawania stypendiów

§ 2. 

1. Stypendium przyznawane jest w trzech kategoriach:

1) za wyniki w nauce,

2) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki,

3) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

2. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż:

a) w klasach IV - VI szkoły podstawowej - 5,50;

b) w klasach VII - VIII szkoły podstawowej - 5,30;
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c) w klasie III gimnazjum - 5,30;

2) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

3. Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki może być przyznane uczniowi, który spełnia 
łącznie następujące kryteria:

1) był laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów lub turniejów na szczeblu co najmniej wojewódzkim,  
organizowanych na zasadach określonych w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów 
i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13 poz. 125 z późn. zm.);

2) otrzymał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

4. Stypendium za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej może być przyznane 
uczniowi, który spełnia następujące kryteria:

1) zajął lokatę od I do III w konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych o zasięgu co najmniej 
ogólopolskim;

2) zajął I miejsce w konkursach, przeglądach i festiwalach artystycznych szczebla wojewódzkiego;

3) uzyskał na koniec roku szkolnego średnią ocen nie niższą niż 3,50;

4) otrzymał co najmniej dobrą ocenę z zachowania.

Rozdział 3.
Zasady i tryb przyznawania stypendium

§ 3. 

1. Stypendium Burmistrza Miasta Kraśnik za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie 
nauki i twórczości artystycznej przyznawane jest na wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego Regulaminu.

2. Wniosek o przyznanie stypendium w wybranej kategorii mogą składać:

1) dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej;

2) rodzic lub prawny opiekun;

3) stowarzyszenia, związki, organizacje, instytucje lub placówki.

3. Dla jednej osoby w danym roku może zostać złożony tylko jeden wniosek. W przypadku złożenia 
większej liczby wniosków dotyczących tej samej osoby, rozpatrywany będzie wniosek, który w ocenie 
Komisji Stypendialnej będzie dotyczył osiągnięcia o wyższej randze.

4. Wnioski składa się w kancelarii Urzędu Miasta Kraśnik w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, 
za wyjątkiem roku 2019, w którym to wnioski należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia 
30 września.

5. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię świadectwa ucznia za rok szkolny, którego dotyczy stypendium;

2) dokumenty potwierdzające uzyskane przez ucznia osiągnięcia, które poświadczają spełnianie kryteriów 
określonych w niniejszym Regulaminie;

3) odpis uchwały Rady Pedagogicznej, przy wnioskach składanych przez dyrektora szkoły.

6. Kserokopie dołączonych do wniosku dokumentów winny być poświadczone za zgodność 
z oryginałem.

7. Wnioski niekompletne lub niespełniające wymagań formalnych określonych w niniejszym 
Regulaminie, pozostawia się bez rozpatrzenia.
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§ 4. 

1. Wnioski o przyznanie stypendium są sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym oraz 
opiniowane przez Komisję Stypendialną powołaną przez Burmistrza Miasta Kraśnik w formie zarządzenia, 
w terminie do dnia 30 września każdego roku, natomiast w 2019 roku - do dnia 31 października.

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą:

1) dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta Kraśnik;

2) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Kraśnik wyłonionych z Komisji Oświaty i Wychowania Rady 
Miasta Kraśnik oraz Komisji Kultury, Sportu i Dialogu Społecznego Rady Miasta Kraśnik;

3) po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających nauczycieli zatrudnionych 
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Kraśnik.

3. Komisja Stypendialna obraduje w obecności 2/3 członków Komisji i podejmuje decyzje zwykłą 
większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczacego Komisji 
Stypendialnej.

4. Z przebiegu posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządza się protokół, który podpisują biorący udział 
w posiedzeniu członkowie Komisji. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

5. Podpisany protokół, którego integralną część stanowi wykaz zakwalifikowanych wniosków wraz 
z propozycją wysokości Stypendium dla każdego z zakwalifikowanych uczniów, przedkładany jest 
Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu Stypendium oraz o jego wysokości podejmuje Burmistrz Miasta 
Kraśnik.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe

§ 5. 

1. Wysokość środków przeznaczonych corocznie na Stypendia określa uchwała budżetowa Rady Miasta 
Kraśnik.

2. Stypendium wypłacane jest przez Urząd Miasta Kraśnik.

3. Zapisy § 1 ust. 3 pkt 2 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c mają ostatni raz zastosowanie w 2019 roku, ze 
względu na zakończenie działalności gimnazjum poprzez jego wygaszanie z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

  

 

Przewodnicząca Rady 
Miasta Kraśnik

Dorota Posyniak

Id: 5CBAC26E-B370-4DB3-9651-487BAA85BE07. Podpisany Strona 3



str. 1 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza 

Miasta Kraśnik za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia  

w dziedzinie nauki i twórczości artystycznej 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA MIASTA KRAŚNIK ZA: 

   wyniki w nauce 

   wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki 

   wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 

 

I. Dane wnioskodawcy: (zgodne z § 3 ust. 2 Regulaminu) 

1. Imię i nazwisko lub nazwa: …………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania lub siedziby: …………………………………………………………………… 

3. Numer telefonu: …………………………………….…………………………………………………… 

4. Adres e-mail: …………………………..………………………………………………………………… 

 

II. Dane kandydata do otrzymania stypendium: 

1. Imię i nazwisko: …………………….…………………………………………………………………… 

2. Data urodzenia: ………………….….…………………………………………………………………… 

3. Adres zamieszkania: ………………………………….………………………………………………… 

4. Nazwa szkoły oraz klasa, do której uczeń uczęszczał: (w okresie od 1 września roku 

poprzedzającego rok składania wniosku do 31 sierpnia roku, w którym wniosek jest składany) 
 

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

 

III. Dane rodzica/prawnego opiekuna kandydata: 

1. Imię i nazwisko: …………………….…………………………………………………………………… 

2. PESEL: ………………….….……………………………………………………………………………… 

3. Numer dowodu osobistego: …………………………………………………………………………… 

 

IV. Osiągnięcia kandydata do otrzymania stypendium: (w okresie od 1 września roku 

poprzedzającego rok składania wniosku do 31 sierpnia roku, w którym wniosek jest składany) 
 

1. Średnia ocen: (wpisać, jeżeli uczeń ubiega się o stypendium za: wyniki w nauce i wybitne 

osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej) 
 

……………………………………..………… 

 

2. Ocena z zachowania: (wpisać, jeżeli uczeń ubiega się o stypendium za: wyniki w nauce, wybitne 

osiągnięcia w dziedzinie nauki lub twórczości artystycznej) 
 

………………………………………..………… 
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3. Szczególne osiągnięcia kandydata ze wskazaniem charakteru osiągnięcia kandydata (np. 

laureat lub finalista konkursu przedmiotowego z ..., międzynarodowe, ogólnopolskie, 

wojewódzkie itp.) w porządku chronologicznym. Wszystkie osiągnięcia muszą być 

potwierdzone kopiami poświadczonymi za zgodność dyplomów, zaświadczeń itp. 

dołączonymi do wniosku: (wpisać, jeżeli uczeń ubiega się o stypendium za: wybitne 

osiągnięcia w dziedzinie nauki lub twórczości artystycznej) 
 

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

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

 

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

 
 

 

V. Jeżeli kandydat ubiegający się o stypendium został już nagrodzony przez Burmistrza 

Miasta Kraśnik w ramach innych obowiązujących na terenie Miasta Kraśnik 

programów, nagród lub stypendiów, proszę podać pełną nazwę uzyskanego świadczenia 
(w okresie od 1 września roku poprzedzającego rok składania wniosku do 31 sierpnia roku, w którym 

wniosek jest składany). 
 

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

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

 

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

 
 

VI. Wykaz załączników dokumentujących dokonania i osiągnięcia wyszczególnione  

w pkt IV wniosku. (wszystkie załączniki muszą spełniać warunki określone w § 3 ust. 5 i 6 

Regulaminu) 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………….................. 
 

2. ……………………………………………………………………………………………………….................. 
 

3. ……………………………………………………………………………………………………….................. 
 

4. ……………………………………………………………………………………………………….................. 
 

5. ……………………………………………………………………………………………………….................. 

 

 

 

……………………………….....……… ……………………………….....……… 
(Miejscowość, data) (Podpis wnioskodawcy) 
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Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby procedury przyznania Stypendium 

Burmistrza Miasta Kraśnik. 

Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałem 

poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich 

poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 
 

 

 

……………………………….....……… ……………………………….....……… 
(Miejscowość, data) (Podpis rodzica/prawnego opiekuna  

kandydata do otrzymania stypendium) 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  

(Dz. Urz. UE. L. 2016 r. Nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”) informuję, iż: 

 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kraśnik,  

ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik.  

 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@krasnik.eu  

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu 

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g  

w/w rozporządzenia. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 

są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda. 

 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

 

5) Z Pani/Pana danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji 

celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

 

6) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: – organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa.  

 

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania/poprawienia, usunięcia danych przetwarzanych 

bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (tylko w wypadku przetwarzania na 

podstawie zgody), prawo do cofnięcia zgody jeżeli nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  
8) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

9) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepis prawa jest 

obligatoryjne. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na 

podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych 

osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny. 
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania Stypendium Burmistrza 

Miasta Kraśnik za wyniki w nauce oraz wybitne osiągnięcia  

w dziedzinie nauki i twórczości artystycznej 

 

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

 

 

I. W dniu .................................... roku odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej powołanej 

Zarządzeniem nr ..................... Burmistrza Miasta Kraśnik z dnia .................................... roku 

Komisja w składzie: 

1. ........................................................................................................ – przewodniczący Komisji; 

2. ...................................................................................................................... – członek Komisji; 

3. ...................................................................................................................... – członek Komisji; 

4. ...................................................................................................................... – członek Komisji; 

5. ...................................................................................................................... – członek Komisji; 

6. ...................................................................................................................... – członek Komisji; 

7. ...................................................................................................................... – członek Komisji; 

podjęła czynności konkursowe w dniu .................................... roku o godz. ................ 

 

II. Komisja dokonała weryfikacji i kwalifikacji wniosków o przyznanie Stypendium Burmistrza 

Miasta Kraśnik. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono, co następuje: 

1) ogólna liczba złożonych wniosków – …………… szt. 

 

2) liczba wniosków, które zostały rozpatrzone – …………… szt., w tym w kategorii: 

a) wyniki w nauce – …………… szt. 

b) wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki – …………… szt. 

c) wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej – …………… szt. 

 

3) ogólna liczba wniosków odrzuconych – …………… szt., w tym: 

a) z powodu niezachowania określonego terminu – …………… szt. 

b) wnioski niekompletne, niespełniające kryteriów formalnych lub odrzucone z powodu, 

o którym mowa § 3 ust. 3 Regulaminu – …………… szt. 
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III. Komisja dokonała podziału środków finansowych: 

1) ogólna wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów – ………..…… zł,  

w tym za: 

a) wyniki w nauce – ………..…… zł 

b) wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki – ………..…… zł 

c) wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej – ………..…… zł 

 

IV. Wykaz zakwalifikowanych wniosków wraz z propozycją wysokości stypendium dla każdego 

z zakwalifikowanych kandydatów stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

V. Uwagi: …………………………………………………………………………………………. 

 

Protokół został odczytany i podpisany przez członków Komisji Stypendialnej.  

 

Podpisy członków Komisji Stypendialnej: 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………. 

5. …………………………………………………………………………………………………. 

6. …………………………………………………………………………………………………. 

7. …………………………………………………………………………………………………. 
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