
Uchwała nr XXVIII/229/04 
Rady Miejskiej w Mosinie 
z dnia 30 czerwca 2004 r. 

 
w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendiów Samorządu Gminy Mosina  

dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina”. 
 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 2 pkt 14 a) ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Przyjmuje się „Regulamin przyznawania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów 
publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina”, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 
 
 

§ 3. 
 

Traci moc uchwała Nr XLIV/360/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 czerwca 2001 r.  
w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów 
publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina”.  
 
 

§ 4. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r. 



Załącznik 
        do uchwały nr XXVIII/229/04 
        Rady Miejskiej w Mosinie 
        z dnia 30 czerwca 2004 r. 

 
 
 

 
Regulamin 

przyznawania stypendiów Samorządu Gminy Mosina 
dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina 

 
 

I. Postanowienia ogólne. 
 

1. Rada Miejska w Mosinie ustanawia stypendia dla uczniów publicznych gimnazjów           
na terenie Gminy Mosina. 

2. Corocznie przyznanych będzie do ośmiu stypendiów naukowych dla najlepszych uczniów 
z klas II i III oraz do dwóch stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych  
w określonej dziedzinie z wyżej wymienionych klas. Miesięczna kwota stypendium 
wynosi 100 zł.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach proponowana liczba stypendiów może być 
wyższa 

4. Do Rady Miejskiej w Mosinie należy ustalenie i zagwarantowanie w budżecie gminy 
kwoty na ten cel. 

5. Stypendium przyznawane jest na rok szkolny, tj. 10 miesięcy począwszy od 1 września         
do 30 czerwca każdego roku szkolnego. 

6. Wnioski opiniuje powołana przez Radę Miejską Komisja w składzie: 
a) Kierownik Referatu Oświaty – przewodniczący, 
b) dwóch członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie, 
c) przedstawiciele szkół wnioskodawców – po jednym wytypowanym przez dyrektora 

szkoły, 
d) przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie           

– sekretarz Komisji. 
7. Wnioski winny być rozpatrzone do końca września każdego bieżącego roku szkolnego. 
8. Decyzję w sprawie przyznania stypendiów podejmuje Burmistrz Gminy Mosina  

i w terminie 14 dni od podjęcia decyzji informuje o niej dyrekcje zainteresowanych szkół. 
 
 

II. Kryteria i tryb przyznawania stypendium. 
 

1. Stypendium naukowe mogą otrzymać uczniowie, począwszy od drugiej klasy gimnazjum, 
którzy w poprzednim roku szkolnym: 
a) osiągnęli średnią ocen w nauce minimum 5,2; 
b) są aktywni w działaniach na rzecz szkoły i środowiska; 
c) uzyskali najwyższą ocenę z zachowania. 

2. Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych mogą otrzymać uczniowie wykazujący 
wybitne uzdolnienia w określonej dziedzinie, których rozwój należy wspierać poprzez 
stworzenie warunków do pogłębiania wiedzy, umiejętności i osiągnięć w tej dziedzinie. 



3. Wnioski według załączonego wzoru kwestionariusza składają uczniowie do 15 września 
w sekretariacie gimnazjum. Wnioski są rejestrowane. 

4. Dyrektorzy gimnazjów w ciągu trzech dni przekazują dokumentację sekretarzowi Komisji 
poprzez Biuro Rady Miejskiej. 

5. Komisja opiniuje pozytywnie stypendium dla ucznia, który uzyska poparcie Komisji 
(zwykłą większością głosów). 

6. Wypłaty stypendiów dokonuje szkoła, do której uczęszcza uczeń. 
 
 

III. Postanowienia końcowe 
 

1. Wypłata stypendium może zostać wstrzymana przez Burmistrza Gminy Mosina  
na wniosek dyrektora gimnazjum – w przypadku rażącego naruszenia przez stypendystę 
regulaminów szkolnych, bądź przerwania nauki w danej szkole. 

2. Informacje o przyznanym stypendium podaje się do publicznej wiadomości podczas 
corocznego spotkania stypendystów z przedstawicielami Samorządu Gminy Mosina. 

3. Przyznanie stypendium nie ma charakteru obligatoryjnego. 
 
 
 
 
Załącznik: kwestionariusz stypendysty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik  
do „Regulaminu  
przyznawania stypendiów 
Samorządu Gminy Mosina 
dla uczniów publicznych  
gimnazjów na terenie 
Gminy Mosina” 

 
 
 
 

KWESTIONARIUSZ STYPENDYSTY 
 

 
1) IMIĘ I NAZWISKO: ....................................................................................................... 

2) ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA: ............................................................................ 

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

3) SZKOŁA: ......................................................................................................................... 

4) KLASA: ........................................................................................................................... 

5) ŚREDNIA OCEN ZA UBIEGŁY ROK SZKOLNY: ..................................................... 

6) OCENA ZACHOWANIA: .............................................................................................. 

    

   ..................................................... 
         Podpis ucznia 

 

7) UDOKUMENTOWANA OPINIA WYCHOWAWCY KLASY (w przypadku udziału 

w konkursach – podać zajęte miejsce i etap konkursu np. szkolny, gminny, itp.):  

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

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

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

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

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



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

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

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

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

8) OPINIA DYREKTORA GIMNAZJUM: ........................................................................ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

         ............................................. 
                   Podpis dyrektora 

 

9) OPINIA KOMISJI: .......................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 

  Podpisy członków Komisji   ........................................................ 

 ...................................................................   Podpis przewodniczącego Komisji 

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

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

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

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

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

10) DECYZJA BURMISTRZA GMINY MOSINA: ............................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

        ........................................................ 
      Podpis Burmistrza  

 

 


