
 
 

UCHWAŁA NR XXI-88/2020 
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90t. ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 
2019 poz. 1481 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Mając na uwadze potrzebę wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży przyjmuje się „Wołomiński 
program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”. 

§ 2. Celem programu jest : 

1) motywowanie uczniów do ciągłego pogłębiania wiedzy, podejmowanie przez nich działań mających na 
celu odkrycie własnych uzdolnień oraz do ciągłej pracy nad rozwijaniem talentów, 

2) zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach na szczeblu międzyszkolnym, wojewódzkim, 
ogólnopolskim i międzynarodowym, 

3) promowanie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej, 

4) popularyzowanie w środowisku lokalnym uczniów uzdolnionych oraz ich szkół, 

5) zwiększanie aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, 

6) promocja Wołomina, jako gminy przyjaznej uczniom wybitnie uzdolnionym. 

§ 3. W ramach programu przyznawane będą dzieciom i młodzieży, świadczenia pomocy materialnej 

o charakterze motywacyjnym: 

1) Stypendium Burmistrza Wołomina im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego, 

2) Stypendium dla absolwentów szkół podstawowych lub ponadpodstawowych za wysokie wyniki w nauce. 

3) Stypendium dla uczniów wspomagające rozwijanie pasji i zainteresowań. 

§ 4. Zakłada się, iż realizacja programu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty: 

1) wzrost aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży , 

2) możliwość indywidualnego rozwoju dzieci i młodzieży , 

3) wzrost zainteresowania uczniów udziałem w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, 

4) promocje szkół oraz Gminy Wołomin. 

§ 5. 1. Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów, o których mowa w § 3, stanowią załącznik do 
niniejszej uchwały. 
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2. Wzór Wniosku określi Burmistrz w drodze Zarządzenia. 

§ 6. 1. Środki na realizację programu zabezpieczane będą corocznie w uchwale budżetowej Gminy 
Wołomin. 

2. Wysokość stypendium, o którym mowa w § 3 pkt 1, ustala się na kwotę 2 000,00 zł (dwa tysiące 
złotych). 

3. Maksymalną wysokość stypendium, o którym mowa w § 3 pkt 2, ustala się na kwotę do 1 000,00 zł 
(jeden tysiąc złotych). 

4. Maksymalną wysokość stypendium, o którym mowa w § 3 pkt 3, ustala się na kwotę do 2 000,00 zł 
(dwóch tysięcy złotych). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wołominie 

 
 

Marek Górski 
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Załącznik do uchwały Nr XXI-88/2020 

Rady Miejskiej w Wołominie 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW WSPOMAGAJĄCYCH 
ROZWIJANIE PASJI I ZAINTERESOWAŃ ORAZ ZA WYSOKIE WARUNKI W NAUCE. 

Jednym z zadań edukacyjnych jest stworzenie systemowego wsparcia uzdolnionych dzieci i młodzieży oraz 
stymulowanie rozwoju ich pasji, zainteresowań i talentów. Priorytetem szkoły i organu prowadzącego powinno 
być nauczanie wspierające rozwój młodego człowieka nie tylko w zakresie kompetencji kluczowych, ale także 
umożliwiające kształtowanie własnej osobowości ucznia, wyzwalanie pasji do dalszego zdobywania wiedzy 
oraz kreatywnego odbierania świata. Przyjecie programu stworzy instytucjonalne, formalne i materialne 
warunki sprzyjające rozwojowi dzieci i młodzieży, a także da podstawę prawną do uruchamiania przez Gminę 
Wołomin systematycznej pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym. 

Rozdział 1. 
Formy i zakres pomocy 

§ 1. 1. Pomoc materialna przyznawana jest przez Burmistrza Wołomina wybitnie uzdolnionym 
absolwentom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także uczniom realizującym swoje pasje. 

2. Pomoc materialna, o której mowa w ust.1 przyznawana jest w formie jednorazowych stypendiów, 
zwanych dalej „stypendiami”. 

3. Stypendia przyznawane są w toku postępowania konkursowego 

   

Rozdział 2. 
Osoby uprawnione i warunki ubiegania się o stypendium 

§ 2. 1. Stypendium, przyznawane jest uczniom w ramach Wołomińskiego programu wspierania edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Wołomin. 

2. Absolwent szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej osiągających wysokie wyniki w nauce może 
otrzymać stypendium tylko w roku ukończenia szkoły. 

3. Stypendia dla uczniów realizujących swoje pasje i zainteresowania mogą otrzymać stypendium tylko raz 
do roku. 

§ 3. 1. Stypendium Burmistrza Wołomina im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego, przyznawane jest 
tylko jednemu uzdolnionemu uczniowi, absolwentowi szkoły ponadpodstawowej, który osiągnął w ostatnim 
roku nauki średnią ocen nie mniejszą niż 5,0. 

2. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany i zawierać opis osiągnięć ucznia oraz opis jego 
sytuacji materialnej. Dyrektor szkoły swoim podpisem na wniosku potwierdza spełnienie warunków opisanym 
w ust. 1. 

3. Zaświadczenie z uczelni o przyjęciu kandydata na studia wyższe, które jest niezbędnym warunkiem do 
otrzymania stypendium, należy dostarczyć najpóźniej do 15 października roku kalendarzowego, w którym 
złożono wniosek o stypendium bezpośrednio do Burmistrza Wołomina. 

§ 4. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego regulaminu przyznawane są absolwentom 
spełniającym co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1) stypendium może otrzymać absolwent szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, który jest laureatem 
olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, zwycięzcą konkursu ogólnopolskiego (I, II, III m-
ce) oraz osiągnął w ostatnim roku nauki średnią ocen co najmniej 5,0 (słownie: pięć przecinek zero). 

2) stypendium może otrzymać absolwent szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, który jest laureatem 
olimpiady na szczeblu wojewódzkim, zwycięzcą konkursu szczebla wojewódzkiego (I, II, III m-ce) oraz 
osiągnął w ostatnim roku nauki średnią ocen co najmniej 5,0 (słownie: pięć przecinek zero). 
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3) stypendium może otrzymać absolwent szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, który jest zwycięzcą 
zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim (I, II, III miejsce), oraz osiągnął w ostatnim 
roku nauki średnią ocen nie mniejszą niż: 

a) 4,5 (słownie: cztery przecinek pięć)– przy osiągnięciach międzynarodowych, 

b) 4,8 (słownie: cztery przecinek osiem)– przy osiągnięciach ogólnopolskich i wojewódzkich; 

4) stypendium może otrzymać absolwent szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej, który jest zwycięzcą 
konkursu miejskiego (I, II, III miejsce), oraz osiągnął w ostatnim roku nauki średnią ocen co najmniej 5,5 
(słownie: pięć przecinek pięć). 

§ 5. Stypendia, o których mowa w § 2 ust. 3 przyznawane są uczniom wybitnie uzdolnionym, osiągającym 
w wyniku cyklicznego udziału w zajęciach stymulujących pogłębianie wiedzy i umiejętności w wybranej 
dziedzinie lub rozwoju talentów, pasji. 

Rozdział 3. 
Sposób składania wniosków 

§ 6. 1. Wniosek o stypendium może złożyć: 

1) uczeń lub absolwent, jeśli jest pełnoletni, 

2) rodzic bądź opiekun prawny ucznia lub absolwenta, jeśli nie ukończył on 18 lat, 

3) w przypadku wniosku o Stypendium Burmistrza Wołomina im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego, 
kandydatów do Stypendium może zgłaszać dyrektor szkoły ponadpodstawowej, po zaopiniowaniu wniosku 
przez radę pedagogiczną. 

2. Do wniosku wraz z uzasadnieniem dołącza się potwierdzone przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał 
absolwent za zgodność z oryginałem, kserokopię świadectwa szkolnego oraz innych dokumentów 
potwierdzających spełnienie kryteriów uprawniających do ubiegania się o stypendium. 

3. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium o których mowa w § 3 pkt 1 uchwały, upływa 
30 września roku w którym nastąpiło ukończenie szkoły. 

4. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały upływa 
10 września, roku w którym absolwent ukończył szkołę, 

5. Termin składania wnioski o przyznanie stypendium o których mowa w § 3 pkt 3 uchwały, upływa 
31 października każdego roku. 

6. Wniosek składa się w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, przy ul. Ogrodowej 4 osobiście, bądź 
za pośrednictwem poczty w formie uniemożliwiającej rozłączenie stron (wszystkie dokumenty składające się 
na wniosek powinny być razem ponumerowane, zszyte, zbindowane, itp.). 

7. Złożenie wniosku o stypendium nie stanowi gwarancji jego otrzymania. 

8. . Jeżeli w załączonej dokumentacji zawarte zostały dane osobowe innej osoby niż wskazane we wniosku, 
konieczne jest dołączenie oświadczenia tej osoby, w którym wyraża ona zgodę na przetwarzanie wskazanych 
danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) przez Burmistrza Wołomina w związku z prowadzeniem postępowania 
konkursowego. 

Rozdział 4. 
Tryb postępowania konkursowego 

§ 7. 1. Postępowanie konkursowe, o którym mowa w § 1 ust. 3, przeprowadza Komisja Stypendialna 
powołana przez Burmistrza Wołomina, zwana dalej „Komisją”.  

2. W skład Komisji wchodzi trzech przedstawicieli Burmistrza Wołomina, przedstawiciel Młodzieżowej 
Rady Miasta w Wołominie lub przedstawiciel samorządów uczniowskich w terenu Gminy Wołomin, dwóch 
przedstawicieli Rady Miejskiej w Wołominie oraz po jednym przedstawicielu szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych z terenu Gminy Wołomin.  
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3. Przedstawiciela szkół, o którym mowa w ust. 2 na wniosek Burmistrza Wołomina wskazują dyrektorzy 
szkół. 

4. Komisja może działać bez udziału przedstawiciela szkół w przypadku, gdy ich dyrektorzy nie wyznaczą 
przedstawiciela we wskazanym przez Burmistrza terminie. 

5. Powołując Komisję, Burmistrz Wołomina wskazuje jej Przewodniczącego, który kieruje pracami komisji 
oraz Zastępcę Przewodniczącego, który zastępuje Przewodniczącego Komisji w przypadku jego nieobecności. 

6. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje jej Przewodniczący. 

7. Prace Komisji odbywać się mogą w obecności co najmniej połowy składu jej członków. 

8. Postępowanie konkursowe prowadzone przez Komisję przebiega w trzech etapach: 

1) ocena formalna wniosków na podstawie kryteriów formalnych, o których mowa w Rozdziale II i III 
niniejszego Regulaminu. 

2) ocena merytoryczna wniosków na podstawie informacji zawartych we wniosku o przyznanie stypendium, 

3) sporządzenie listy kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendium. 

9. Komisja nie ma obowiązku wzywania wnioskodawców do uzupełniania braków formalnych wniosku. 
Wnioski wypełnione nieczytelnie, niezawierające wszystkich wymaganych danych bądź załączników, mogą 
zostać wyłączone z postępowania konkursowego.  

10. Z prac Komisji sporządza się protokół, w którym Komisja rekomenduje kandydatów do przyznania 
stypendiów. 

11. Po zakończeniu prac Komisji, Przewodniczący Komisji niezwłocznie powiadamia Burmistrza 
Wołomina o wynikach postępowania konkursowego oraz przekazuje dokumentację postępowania 
konkursowego. 

12. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium, na podstawie dokumentacji z postępowania 
konkursowego, podejmuje Burmistrz Wołomina. Od decyzji Burmistrza Wołomina nie przysługuje odwołanie.  

13. Członkowie Komisji Stypendialnej wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych lub 
społecznie. 

Rozdział 5. 
Tryb wypłacania stypendiów 

§ 8. 1. Przyznane stypendia są wypłacane jednorazowo, w terminie do 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni od 
daty ich przyznania. 

2. Wypłata stypendium następuje w sposób uzgodniony z rodzicami lub opiekunami prawnymi 
stypendystów bądź absolwentem który ukończył 18 lat. 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Wołominie 

 
 

Marek Górski 
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