
UCHWAŁA NR XXXV/282/21 
RADY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla uczniów Gminy Czerniejewo 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372 ), w związku z art.90 t ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz.U. 
z 2020 r., poz.1327.) Rada Miasta i Gminy Czerniejewo uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendium naukowego dla uczniów Gminy Czerniejewo 
zwanym dalej stypendium, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały w ramach Programu wspierania 
szczególnie uzdolnionych uczniów Gminy Czerniejewo. 

§ 2. Środki pieniężne przeznaczone na stypendia wydzielone będą corocznie w budżecie gminy. 

§ 3. Wniosek o przyznanie stypendium opiniuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Czerniejewo. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Czerniejewo. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/264/21  Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 września 2021 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla uczniów Gminy Czerniejewo. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego 

§ 7. Uchwałę podaję się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w szkołach z terenu gminy 
Czerniejewo i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. 
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Załącznik do uchwały Nr XXXV/282/21 

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

Regulamin przyznawania stypendium naukowego dla uczniów Gminy Czerniejewo 

§ 1. 1. Uczniowie uczęszczający do szkół w Gminie Czerniejewo, mogą otrzymywać stypendia za 
szczególne osiągnięcia w nauce zwane dalej stypendiami, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Stypendium naukowe dotyczy  uczniów klas VIII, VII, VI szkół podstawowych. 

§ 2. Stypendium naukowe przysługuje uczniowi, który uzyskał w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej 
średnią ocen  co najmniej 5,5. 

§ 3. 1. Stypendia naukowe przyznaje po każdym  semestrze  roku szkolnego Burmistrz Miasta i Gminy 
Czerniejewo. 

2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić: 

a) dyrektor szkoły,  do której uczęszcza uczeń, 

b) rodzic/ opiekun prawny ucznia, 

c) stowarzyszenia / organizacje działające na terenie Gminy Czerniejewo. 

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium złożony przez dyrektora szkoły stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszego regulaminu. 

4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium złożony przez  rodzica/ opiekuna prawnego lub stowarzyszenie/ 
organizację stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§ 4. 1. Wysokość stypendium wynosi 500,00 zł ( słownie: pięćset złotych  00/100 ) po każdym semestrze. 

2. Stypendium wypłacane jest w formie jednorazowej wypłaty po każdym semestrze. 

3. Wypłaty stypendium dokonuje się na rachunek bankowy wskazany przez rodzica/ opiekuna ucznia na 
podstawie listy sporządzonej przez Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo. 

§ 5. O przyznanym stypendium Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zawiadamia wnioskodawcę oraz 
rodziców / opiekunów prawnych ucznia jeżeli sami nie wystąpili z wnioskiem o przyznanie stypendium. 

§ 6. Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych 
dotyczące numeru rachunku bankowego na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 
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Załącznik Nr 1 do Regulamin przyznawania stypendium naukowego dla uczniów Gminy Czerniejewo  

Uchwała Nr XXXV/282/21 
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 
z dnia 24 listopada  2021 r. 

( pieczęć szkoły ) 

Wniosek 
 o przyznanie stypendium naukowego Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

Na podstawie § 1 i § 2 Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla uczniów Gminy Czerniejewo 
wnoszę o przyznanie stypendium naukowego dla: 

1. Imię i nazwisko,  PESEL ucznia: 

........................................................................................................................................................... 

2. Data urodzenia / imiona i nazwisko/ ka  rodziców / opiekunów prawnych: 

........................................................................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania: 

........................................................................................................................................................... 

4. Szkoła ( nazwa i adres szkoły ), klasa: 

........................................................................................................................................................... 

5. Średnia ocen klasyfikacji śródrocznej/rocznej ⃰ ucznia za   rok szkolny  ......... / ........... wynosiła: 

.......................................................................................................................................................... 

6. Uzasadnienie wniosku ( opis ): 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

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

( miejscowość, data )                                                            ( podpis i pieczęć dyrektora szkoły ) 

⃰ niewłaściwe skreślić 
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Załącznik Nr 2 do Regulamin przyznawania stypendium naukowego dla uczniów 
Gminy Czerniejewo  

Uchwała Nr XXXV/282/21 
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 24 listopada  2021 r. 

Wniosek 
 o przyznanie stypendium naukowego Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

Na podstawie § 1 i § 2 Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla uczniów Gminy Czerniejewo 
wnoszę o przyznanie stypendium naukowego dla: 

1. Imię i nazwisko,  PESEL ucznia: 

................................................................................................................................................... 

2. Data urodzenia / imiona i nazwisko/ ka  rodziców / opiekunów prawnych: 

................................................................................................................................................... 

3. Adres zamieszkania: 

................................................................................................................................................... 

4. Szkoła ( nazwa i adres szkoły ), klasa: 

................................................................................................................................................... 

5. Średnia ocen klasyfikacji śródrocznej/rocznej ⃰ ucznia za   rok szkolny  ......... / ........... wynosiła: 

................................................................................................................................................... 

6. Uzasadnienie wniosku ( opis ): 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

7. Potwierdzenie przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń informacji zawartych w punkcie 4 i 5 
wniosku o przyznanie stypendium naukowego: 

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

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

miejscowość, data                  pieczątka szkoły                                        podpis, pieczątka dyrektora szkoły 

( miejscowość, data )                                                                 ( podpis i pieczęć* ⃰ wnioskodawcy ) 

⃰   niewłaściwe skreślić 

* ⃰jeżeli wnioskodawca  posiada pieczęć 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 2D31DA9C-71B7-453E-AAA7-65BA077F375C. Podpisany Strona 3



Załącznik Nr 3  

do Regulamin przyznawania stypendium naukowego 

dla uczniów Gminy Czerniejewo  

Uchwała Nr  XXXV/282/21 
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 24 listopada  2021 r. 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące wskazania numeru rachunku bankowego w związku z przyznanym stypendium naukowym dla 

................................................................................................................................................... 

( imię i nazwisko syna/ córki ) 

................................................................................................................................................... 

( adres zamieszkania ) 

Numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać stypendium: 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

..............................................                                       ............................................................ 

( miejscowość, data )                                                                 ( podpis rodzica / opiekuna prawnego ) 

Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo 
reprezentujący  Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo , ul. Poznańska 8; 62 – 250  Czerniejewo, tel. 61 429 13 10, 
e-mail: urzad@czerniejewo.pl. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia wsparcia finansowego w formie stypendium 
uzdolnionym uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy Czerniejewo. 

Podstawa prawna: art.6 ust.1 lit. c RODO ( Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 ) 

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U. z 2020, poz. 1327 ) 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Czerniejewo pod adresem  
 http://www.czerniejewo.pl/asp/Informacje,Kontakt,Klauzula_Informacyjna,515  
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Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXXV/282/21 

Rady Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium naukowego dla uczniów Gminy Czerniejewo 

W celu wsparcia uzdolnionych uczniów Gminy Czerniejewo został utworzony fundusz stypendialny 
przeznaczony dla uczniów legitymujących się szczególnymi osiągnięciami w nauce. Zasady i tryb 
przyznawania stypendiów zostały określone w Regulaminie przyznawania stypendium naukowego  dla 
uczniów Gminy Czerniejewo. 

Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo w dniu 
24 listopada  2021 roku, na którym uzyskał poztywną opinię. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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