
 Uchwała Nr XV/205/2019 

Rady Gminy Michałowice  

z dnia 19 grudnia 2019 r. 

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów pn. „Stypendium Wójta Gminy 

Michałowice", wspierających wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne uczniów 

szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice. 

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 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się Regulamin przyznawania stypendiów pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice", 

wspierającego wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne uczniów szkół 

ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice, w brzmieniu określonym 

w załączniku do uchwały. 

 

                                                               § 2.  

Środki finansowe na stypendia pochodzić będą z dochodów własnych gminy, zapisanych na ten 

cel w budżecie Gminy Michałowice.  

     
§  3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 4. 

Traci moc Uchwała Nr XIII/167/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 października 2019 r. 

w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice", 

wspierających wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne uczniów szkół 

ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice. 

§ 5. 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Załącznik  

do uchwały nr XV/205/2019 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia 19  grudnia  2019 r  

        

Regulamin przyznawania stypendiów pn. „Stypendium Wójta Gminy Michałowice" za 

wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych 

zamieszkałych na terenie gminy Michałowice.  

 

ROZDZIAŁ I  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

1. Stypendia przyznawane są za osiągnięcia , o których mowa w rozdziale II, uzyskane w 

semestrze poprzedzającym złożenie wniosku o stypendium. Stypendium ma charakter 

jednorazowej wypłaty pieniężnej. 

2. Stypendia przyznawane są uczniom szkół ponadpodstawowych zamieszkałym na terenie 

Gminy Michałowice, do ukończenia 20 roku życia. 

3. Warunkiem ubiegania się o Stypendium jest rozliczanie się z podatku dochodowego 

przez rodziców ucznia (opiekunów prawnych) w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, 

ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Michałowice. 

4. Stypendia stanowią formę wsparcia dla uczniów, których dotychczasowe osiągnięcia, 

zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić 

się znaczącymi osiągnięciami edukacyjnymi lub artystycznymi. 

ROZDZIAŁ II  

Kryteria przyznawania stypendiów 

 

§ 2.  

1. Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń, który posiada 

co najmniej bardzo dobrą ocenę ze sprawowania oraz spełnia co najmniej jeden z 

następujących warunków: 

1) jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego szczebla 

ogólnopolskiego lub wojewódzkiego, ogłoszonego przez Kuratora Oświaty, 

2) jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem ogólnopolskiej 

olimpiady przedmiotowej lub konkursu przedmiotowego szczebla 

ogólnopolskiego lub wojewódzkiego, ogłoszonego przez pozostałe organizacje 

zajmujące się działalnością oświatową. 

3)  realizuje indywidualny program lub tok nauki ze względu na rozwój uzdolnień, 

4)  posiada własny, udokumentowany dorobek naukowy lub twórczy. 

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który spełnia 

następujące warunki: 

1)  uzyskał tytuł laureata lub zdobył miejsce finalisty w międzynarodowym, 

ogólnopolskim lub wojewódzkim konkursie, przeglądzie, festiwalu albo odniósł 

sukces artystyczny rangi ogólnopolskiej lub wojewódzkiej, 



2)  swoje szczególne zdolności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi 

osiągnięciami w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, 

wojewódzkich. 

ROZDZIAŁ III  

Tryb i zasady postępowania o udzielenie stypendium 

 

§ 3. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów do otrzymania Stypendium przysługuje: 

1) dyrektorowi szkoły, do której uczęszcza kandydat, 

2) rodzicowi lub opiekunowi prawnemu ucznia lub pełnoletniemu uczniowi, 

3) Wójtowi Gminy Michałowice, 

4) Radnym Gminy Michałowice. 

2. Zgłaszający powinien złożyć wniosek o przyznanie Stypendium, którego wzór zostanie 

określony zarządzeniem przez Wójta Gminy.  

3. Do wniosku o przyznanie Stypendium należy dołączyć: 

1) zaświadczenie ze szkoły potwierdzające co najmniej bardzo dobrą ocenę ze 

sprawowania,  

2)  oryginały dokumentów lub kserokopie dokumentów poświadczające spełnienie 

kryteriów określonych w Rozdziale II Regulaminu; kserokopie dokumentów 

powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby zgłaszające, o 

których mowa w ust. 1, 

3)  kserokopię Karty Mieszkańca Gminy Michałowice potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem przez wnioskodawcę lub kserokopię pierwszej strony formularza PIT 

za ostatni rok rozliczeniowy – z potwierdzeniem złożenia go w Urzędzie 

Skarbowym w Pruszkowie lub w przypadku rozliczenia się za pośrednictwem 

Internetu - z elektronicznym potwierdzeniem wpłynięcia formularza PIT. 

4. Wnioski, o których mowa w ust. 2, składa się w Biurze Podawczym Urzędu Gminy 

Michałowice lub w Centrum Usług Wspólnych Gminy Michałowice, za poszczególne 

semestry, do dnia 15 marca i do dnia 15 października. 

5. Wniosek powinien dotyczyć osiągnięć kandydata w poprzedzającym zgłoszenie 

semestrze. 

6. Wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone w innym terminie niż 

określony w ust. 4 nie będą rozpatrywane. 

7. Złożenie wniosku o Stypendium nie jest gwarancją jego przyznania. 

8. Wnioski są rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Stypendialną powołaną przez 

Wójta Gminy Michałowice. 

9. Komisja analizuje złożone wnioski, a następnie sporządza protokół zawierający 

propozycje przyznania stypendiów wraz z wysokością stypendiów, który przedkłada 

Wójtowi Gminy Michałowice. 

10. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie przyznania, odmowy przyznania Stypendium, albo 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania podejmuje Wójt Gminy Michałowice. 

Wszystkim wnioskodawcom oraz osobom zainteresowanym (ich przedstawicielom 

ustawowym albo opiekunom prawnym) przekazuje się pisemną informację o treści 

wydanego rozstrzygnięcia. 



11. Osobom, którym przyznano Stypendium, wręczane są dyplomy na najbliższej sesji Rady 

Gminy Michałowice zwołanej po ogłoszeniu Zarządzenia Wójta Gminy Michałowice o 

przyznanie stypendiów. 

§ 4. 

Jednorazowa wysokość Stypendium wynosi od 1000 do 1500 zł, w zależności od osiągniętych 

wyników, ilości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Michałowice oraz ilości 

stypendystów. 

ROZDZIAŁ IV  

Wypłata stypendiów 

 

§ 5. 

1. Uczniowie pełnoletni pobierają Stypendium osobiście lub przez pełnomocnika. 

2. Za uczniów niepełnoletnich pobierają Stypendium ich rodzice lub prawni opiekunowie. 

3. Wypłaty stypendium dokonuje się przelewem na podany rachunek bankowy. 

ROZDZIAŁ V  

Postanowienia końcowe 

 
§ 6. 

Tryb i procedura przyznawania Stypendiów oraz wykaz osób, które je otrzymały podawane są 

do wiadomości publicznej na stronie oswiata.michalowice.pl.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


