
 

UCHWAŁA NR LVII/856/18 

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

z dnia 25 września 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290) Rada Miejska w Nysie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o: 

1) szkole podstawowej – należy przez to rozumieć także szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne  

w zakresie szkoły podstawowej; 

2) szkole ponadpodstawowej – należy przez to rozumieć także szkołę artystyczną realizującą kształcenie 

ogólne w zakresie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej; 

3) konkursie - należy przez to rozumieć konkurs, turniej, przegląd lub przesłuchanie w jednej z dziedzin 

artystycznych; 

4) laureacie - należy przez to rozumieć zdobywcę głównej nagrody lub ucznia, który w konkursie zajął 

miejsce od I do III; 

5) finaliście - należy przez to rozumieć zdobywcę wyróżnienia albo innego miejsca premiowanego  

w konkursie, zgodnie z regulaminem przeprowadzanego konkursu; 

6) stypendium - należy przez to rozumieć stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów. 

§ 2. Stypendium za osiągnięcia artystyczne jest indywidualnym wyróżnieniem o charakterze 

motywacyjnym oraz formą nagrody za wybitne osiągnięcia artystyczne dla uzdolnionych uczniów. 

§ 3.1. Określa się warunki udzielania oraz tryb postępowania w sprawie udzielenia stypendium. 

2. Stypendium udzielane jest uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Nysa, uczęszczającym w roku 

szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznaje się stypendium, do szkół podstawowych, klas 

gimnazjalnych w szkołach podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych. 

§ 4. Stypendium może być przyznane uczniowi, który w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który 

przyznaje się stypendium: 

1) spełnił co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów: 

a) uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim  

lub wojewódzkim, 

b) uzyskał inne, znaczące i udokumentowane osiągnięcia artystyczne; 

2) uzyskał przynajmniej dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen 3,5 oraz cechuje się przykładną postawą 

według powszechnie przyjętych norm społecznych. 
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§ 5. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać: 

1) szkoły podstawowe, gimnazja, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne; 

2) instytucje kultury prowadzące działalność edukacyjną w zakresie twórczości artystycznej; 

3) stowarzyszenia twórcze oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie 

twórczości artystycznej. 

§ 6.1. Wniosek powinien zawierać: 

1) imię, nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania ucznia; 

2) imiona, nazwiska dokładny adres zamieszkania rodziców - w przypadku uczniów niepełnoletnich; 

3) nazwę i dokładny adres szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym, za który składany jest wniosek; 

4) informacje dotyczące osiągnięć artystycznych ucznia (m.in. potwierdzone kserokopie dyplomów, 

wyróżnień, zaświadczeń potwierdzających udział w konkursach), informację o średniej ocen oraz ocenie  

z zachowania uzyskanej w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznaje się stypendium; 

5) opinię jednostki składającej wniosek; 

6) inne referencje. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 7.1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do dnia 30 października za osiągnięcia uzyskane  

w poprzednim roku szkolnym. 

2. Wnioski niekompletne, niespełniające warunków określonych w § 6 ust. 1 pkt 1–6 lub złożone po 

terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

§ 8.1. Stypendium przyznawane jest w formie pieniężnej na okres 6 miesięcy od stycznia do czerwca  

i wypłacane do końca kwietnia danego roku. 

2. Wprowadza się rodzaje stypendium w zależności od typu szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku 

szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium: 

1) stypendium I rodzaju w przypadku szkoły ponadpodstawowej oraz ponadgimnazjalnej; 

2) stypendium II rodzaju w przypadku szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych. 

3. Miesięczna wysokość stypendium nie może przekraczać dla jednego uprawnionego ucznia kwoty: 

1) 200 zł dla stypendium I rodzaju; 

2) 150 zł dla stypendium II rodzaju. 

4. Stypendia przyznawane są w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Nysa  

na dany rok budżetowy. 

5. Sporządza się listy zbiorcze wniosków o przyznanie stypendium, zawierające imię i nazwisko ucznia 

oraz informacje o jego osiągnięciach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4, przy czym dla każdego rodzaju 

stypendiów, o których mowa w § 8 ust. 2 sporządza się odrębną listę. 

6. Na pierwszym miejscu każdej listy, o której mowa w ust. 5, umieszcza się ucznia posiadającego 

największą liczbę osiągnięć na szczeblu międzynarodowym uprawniających do stypendium, o których mowa  

w § 6 ust. 1 pkt 4. 

7. W przypadku równorzędnych osiągnięć, o których mowa w ust. 6, kolejność na liście ustala się  

od najwyższej średniej ocen. W przypadku równych średnich ocen, o kolejności na liście decyduje wyższa 

ocena zachowania. W przypadku jednakowych ocen zachowania, o kolejności na liście decyduje Komisja,  

o której mowa w § 9, na podstawie opinii jednostki składającej wniosek oraz innych referencji dołączonych  

do wniosku zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 5 oraz pkt 6. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych miejsc na liście. 

8. Zasadę opisaną w ust. 7 stosuje się analogicznie wobec uczniów legitymujących się osiągnięciami 

uprawniającymi do stypendium, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 na szczeblu ogólnopolskim, a następnie  

na szczeblu wojewódzkim. 
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§ 9.1. Złożone wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej w terminie 30 dni od upływu terminu 

ich składania przez Komisję powołaną przez Burmistrza Nysy. 

2. Komisja dokonuje oceny wniosków w trzech etapach: 

1) ocena formalna pod kątem zgodności z wymaganiami opisanymi w § 6 ust. 1 oraz kompletności danych  

i podpisów; 

2) ocena merytoryczna wniosku, w której Komisja ocenia spełnienie kryteriów, o których mowa w § 4; 

3) sporządzenie list kandydatów, o których mowa w § 8 ust. 5, według kolejności ustalonej w oparciu  

o zasady określone w § 8 ust. 6–8. 

3. Wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych zostają odrzucone. 

4. Komisja nie ma obowiązku wzywania wnioskodawców do uzupełnienia danych we wniosku. 

§ 10. Komisja rekomenduje Burmistrzowi Nysy przyznanie stypendiów uczniom według kolejności na listach,  

o których mowa § 8 ust. 5, z uwzględnieniem obu list, do wyczerpania środków, o których mowa w § 8 ust. 4. 

§ 11.1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Nysy w terminie do 15 grudnia danego roku. 

2. Informacje o przyznaniu stypendium przekazuje się pisemnie rodzicom/pełnoletnim uczniom oraz instytucji, 

która złożyła wniosek. Listę uczniów, którym przyznano stypendium podaje się do publicznej wiadomości. 

3. Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku przerwania nauki przed planowym terminem jej zakończenia. 

4. Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Nysy  

o zajściu okoliczności, o których mowa w ust. 3. 

§ 12. Traci moc uchwała nr LV/831/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad 

udzielania stypendium za osiągnięcia artystyczne dla uczniów. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 

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

Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady 

 

Paweł Nakonieczny 
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………………………………. 

(pieczęć placówki) 
 

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Nysy 

za osiągnięcia artystyczne za rok szkolny ………… 

 

1. Imię i nazwisko ucznia               ……………………………………….…………………… 

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

3. Adres zamieszkania ucznia         ……………………………………………………………. 

4. Imiona i nazwisko rodziców*      ……………………………………………………………. 

5. Adres zamieszkania rodziców*   .…………………………………...………………………. 

6. Nazwa szkoły**                           ……………………………………………………………. 

7. Adres szkoły **                             …………………………………………………………….. 

8. Średnia ocen w poprzednim roku szkolnym tj. roku szkolnym  20……../ 20……  - ….............. 

Ocena z zachowania w poprzednim roku szkolnym tj. roku szkolnym  20……../ 20…..…  - 

….................... 

 

Wyrażam zgodę na aplikowanie  …………………………….……………….………………….. 
                                                                                                (imię i nazwisko ucznia)             

o stypendium Burmistrza Nysy, przetwarzanie danych związane z przeprowadzeniem procedury 

aplikacyjnej oraz potwierdzam dane podane powyżej: 

         ……………………..…………………. 
        (czytelny podpis rodzica / pełnoletniego ucznia) 

9. Nazwa jednostki, która występuje z wnioskiem ……………………………………………. 

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

10. Adres jednostki ……………………………………………………………………………… 

11. Wykaz załączonych dokumentów: 

a. ……………………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………………… 

* dotyczy uczniów niepełnoletnich  

** dotyczy szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym, za który przyznawane jest stypendium  

Załącznik

do uchwały nr LVII/856/18

Rady Miejskiej w Nysie

z dnia 25 września 2018 r.
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11. Opinia jednostki składającej wniosek: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

………………………………     ……………………………… 

(miejscowość, data)  (podpis i pieczęć osoby upoważnionej   
do reprezentowania jednostki) 
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