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KARTA USŁUG nr SP/8
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO ZA WYBITNE
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE, ARTYSTYCZNE LUB NAUKOWE
PODSTAWA PRAWNA:
• Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. 506 ze zm.)
• Uchwała nr XXVIII/288/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustanowienia zasad
przyznawania jednorazowego stypendium Burmistrza Drawska Pomorskiego za osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe.
RODZAJE STYPENDIUM:
• Stypendium sportowe może otrzymać uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum zamieszkały w gminie Drawsko Pomorskie,
który łącznie spełnia następujące warunki:
1) w konkurencji indywidualnej lub zespołowej zajął I, II lub III miejsce w turniejach, zawodach, mistrzostwach sportowych na
szczeblu co najmniej wojewódzkim lub został powołany do wojewódzkiej kadry młodzieżowej w swojej dziedzinie sportu,
2) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
• Stypendium artystyczne może otrzymać uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum zamieszkały w gminie Drawsko Pomorskie,
który łącznie spełnia następujące warunki:
1) zajął I, II lub III miejsce w konkursie, przeglądzie, turnieju lub festiwalu o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub za szczególne
osiągnięcia artystyczne,
2) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
• Stypendium naukowe może otrzymać uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum w gminie Drawsko Pomorskie, który łącznie
spełnia następujące warunki:
1) zajął I, II lub III miejsce w konkursie, turnieju, olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
2) posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA STYPENDIUM:
Stypendia przyznaje burmistrz na wniosek:
1) rodziców lub prawnych opiekunów ucznia,
2) dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach burmistrz może przyznać stypendium z własnej inicjatywy.
WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 1 do uchwały Druk SP/8 – doc, Druk SP/8 – pdf
2. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
a) kopie dokumentów potwierdzających bardzo dobre lub wzorowe zachowanie (świadectwo szkolne),
b) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe uprawniające do otrzymania stypendium,
a oryginały dokumentów należy przedstawić do wyglądu.
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM:
1. Wniosek o przyznanie stypendium można składać w dowolnym terminie w roku kalendarzowym, w którym uczeń wykazał się
osiągnięciem uprawniającym do otrzymania stypendium.
2. Stypendium przyznawane jest raz w roku kalendarzowym, po zakończeniu roku szkolnego.
3. Stypendium może być przyznane nie wcześniej niż po pierwszym roku nauki w szkole.
SPOSÓB USTALANIA WYSOKOŚCI STYPENDIUM I ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW:
1. Jednorazowa wysokość stypendium nie może być wyższa niż:
a) 1.500.00 złotych za zajęcie I miejsca,
b) 1.000.00 złotych za zajęcie II miejsca,
c) 700.00 złotych za zajęcie III miejsca.
2. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje komisja powołana przez Burmistrza Drawska Pomorskiego w drodze zarządzenia.
3. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, zawierający listę wytypowanych oraz kwoty przyznanych stypendiów i przedstawia
burmistrzowi do akceptacji. Komisja nie rozpatruje wniosków złożonych po terminie oraz niekompletnych.

4. Burmistrz Drawska Pomorskiego podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości przyznanych stypendiów, określając listę
nagrodzonych.
5. Stypendium jest wypłacane rodzicowi, opiekunowi prawnemu bądź uczniowi powyżej 16 roku życia gotówką lub przelewem
na wskazane przez nich konto.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim -Park Fryderyka Chopina 2, I piętro
OPŁATY:
Brak opłat
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim, Park Fryderyka Chopina, I piętro, tel. 94 36334 85
wewn.861, 862 lub 94 34 46 861, 94 34 46 862.
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie od decyzji składane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza
Drawska Pomorskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia.

