
UCHWAŁA NR XXIX/286/21 
RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE 

z dnia 24 listopada 2021 r. 
 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach „Lokalnego 
Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych położnych  
na terenie Gminy Miasta Braniewa” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 90t ust. 4 ustawy  
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Braniewie uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendiów w ramach „Lokalnego Programu 
wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych położnych  
na terenie Gminy Miasta Braniewa”, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 w Braniewie 

/-/ Dariusz Frąckiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/286/21 
Rady Miejskiej w Braniewie 
z dnia 24 listopada 2021 r. 

 
Regulamin przyznawania stypendiów w ramach „Lokalnego Programu wspierania edukacji 

uzdolnionych uczniów szkół podstawowych położnych  
na terenie Gminy Miasta Braniewa” 

 
§ 1. 1. Stypendium jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym uczniom szkół 
podstawowych położnych na terenie Gminy Miasta Braniewa w dwóch kategoriach: 
1) za wybitne wyniki w nauce; 
2) za wybitne osiągnięcia sportowe. 
2. Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia i wyniki uzyskane przez ucznia w bieżącym 
roku szkolnym. 
3. W danym roku szkolnym uczniowi może być przyznane stypendium tylko z jednego tytułu. 
4. Jednorazowa wysokość stypendium wynosi: 
1) za wybitne wyniki w nauce – 1 500,00 złotych; 
2) za wybitne osiągnięcia sportowe – 1 500,00 złotych.  
5. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendium określona będzie 
corocznie w uchwale budżetowej przez Radę Miejską w Braniewie. 
§ 2. 1. Stypendium Burmistrza Miasta Braniewa za wybitne wyniki w nauce może być 
przyznane uczniom, którzy są laureatami konkursów przedmiotowych na szczeblu  
co najmniej wojewódzkim organizowanych przez kuratorium oświaty. 
2. Stypendia Burmistrza Miasta Braniewa za wybitne osiągnięcia sportowe mogą  
być przyznane uczniom, którzy: 
1) zajęli od I do III miejsca w Mistrzostwach Polski organizowanych przez Szkolne Związki 
Sportowe lub, 
2) zostali powołani do Kadry Narodowej Polskich Związków Sportowych. 
§ 3. 1. Wniosek o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 2, może złożyć dyrektor 
szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, rodzic/opiekun prawny ucznia  
oraz podmiot, w szczególności stowarzyszenie lub klub sportowy w przypadku stypendium  
za osiągnięcia sportowe, w którego ramach funkcjonowania uczeń dokonał wybitnego 
osiągnięcia.  
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Braniewa stanowi załącznik  
nr 1 do regulaminu. 
3. Do wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Braniewa należy dołączyć kopie 
dyplomów potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub innych dokumentów wskazujących 
na wybitne osiągnięcia. 
4. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.  
§ 4. 1. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Centrum Usług Wspólnych  
w Braniewie.  
2. Wypłaty stypendiów dokonuje Centrum Usług Wspólnych w Braniewie.  
§ 5. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Braniewa. 
§ 6. Stypendium wypłaca się w roku szkolnym, w którym uczeń spełnił warunki określone  
w regulaminie.   

 
Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

 
 



Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Braniewa za: 
1) wyniki w nauce* 
2) osiągnięcia sportowe* 
 
* właściwe podkreślić 
 
 
1. Dane osobowe ucznia (kandydata na stypendystę): 
1. Imię i nazwisko ucznia: ........................................................................................................... 
2. Data i miejsce urodzenia: ........................................................................................................ 
4. Adres zamieszkania: ................................................................................................................ 
5. Imię i nazwisko rodziców lub opiekunów prawnych: 
.....................................................................................................................................................
.. 
6. Numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazane stypendium: 
.....................................................................................................................................................
.. 
7. Dane szkoły, do której uczęszcza uczeń: 
a) Nazwa szkoły: ......................................................................................................................... 
b) Klasa: ...................................................................................................................................... 
2. Osiągnięcia ucznia: 
.....................................................................................................................................................
.. 
.....................................................................................................................................................
.. 
.....................................................................................................................................................
.. 
.....................................................................................................................................................
.. 
.....................................................................................................................................................
.. 
.....................................................................................................................................................
.. 
.....................................................................................................................................................
.. 
5. Wykaz załączników: 
……………………………………………………......................………………………………. 
……………………………………………………......................………………………………. 
……………………………………………………......................………………………………. 
 
 
 
………………………………                                   ………………………………… 
(miejscowość, data)                                                            (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 



 
 


