Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/363/2020
Rady Miejskiej w Starym Sączu
z dnia 27 kwietnia 2020 r.

„Regulamin przyznawania stypendiów Burmistrza Starego Sącza dla uczniów i studentów
za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, twórczości i działalności artystycznej”
Rozdział 1. Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Stypendium Burmistrza Starego Sącza ma charakter indywidualny i stanowi
motywacyjną formę wyróżnienia i wspierania uczniów oraz studentów wykazujących się
szczególnymi osiągnięciami w nauce oraz wybitną aktywnością i umiejętnościami w sporcie,
twórczości i działalności artystycznej.
2. Stypendium przeznaczone jest dla uczniów szkół podstawowych, szkół
ponadpodstawowych oraz studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy nie ukończyli 26 roku życia,
mieszkających na terenie Gminy Stary Sącz.
§ 2. 1. Stypendium przyznawane jest raz w roku, na czas określony 12 miesięcy: od
01 września roku w którym zostało przyznane do 31 sierpnia roku następnego i wypłacane na
wskazany w umowie stypendialnej rachunek bankowy, w ratach miesięcznych z góry,
w terminie do 10 każdego miesiąca.
2. W przypadku, gdy uczeń jest uprawniony jednocześnie do otrzymania świadczenia
pieniężnego z tytułu „Programu wspierania uzdolnionej młodzieży kształcącej się w szkołach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Sącz”, stypendium przyznawane jest tylko
z jednego Programu.
3. Wysokość i ilość stypendiów ustalana jest każdorazowo w zależności od wysokości
środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.
4. Stypendia są wypłacane stypendystom na podstawie zawartych umów stypendialnych.
Wzór umowy stypendialnej stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Odmowa podpisania umowy stypendialnej przez osobę, której stypendium zostało przyznane
skutkuje niemożnością wypłaty świadczenia i jego cofnięciem.
Rozdział 2. Warunki przyznawania stypendiów.
§ 3. Stypendia dla uczniów.
1. Stypendium z tytułu szczególnych osiągnięć w nauce może otrzymać uczeń, który spełnia
poniższe kryteria:
1) jest laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej
wojewódzkim, olimpiady przedmiotowej lub sesji naukowej na szczeblu ogólnopolskim lub
międzynarodowym;
2) swoimi osiągnięciami promował Gminę Stary Sącz w regionie, kraju i zagranicą.
2. Stypendium z tytułu szczególnych osiągnięć w sporcie może otrzymać uczeń, który spełnia
poniższe kryteria:
1) indywidualnie zajął miejsce od I do III w zawodach sportowych organizowanych przez
polskie związki sportowe lub federacje sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
w konkurencjach indywidualnych lub grupowych, wziął udział w Mistrzostwach Świata lub
Mistrzostwach Europy, albo został powołany do kadry narodowej Polski w danej dyscyplinie
sportu;
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2) swoimi osiągnięciami promował Gminę w regionie, kraju i zagranicą.
3. Stypendium z tytułu szczególnych osiągnięć w twórczości i działalności artystycznej
może otrzymać uczeń, który spełnia poniższe kryteria:
1) jest uczniem szkoły artystycznej, laureatem lub finalistą konkursu, turnieju lub olimpiady
artystycznej o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym;
2) swoim dorobkiem artystycznym (koncertami, recitalami, wystawami, wieczorami
autorskimi, itp.) promował Gminę Stary Sącz w regionie, kraju i poza jego granicami.
§ 4. Stypendia dla studentów.
1. Stypendium z tytułu szczególnych osiągnięć w nauce może otrzymać student, który spełnia
poniższe kryteria:
1) jest laureatem lub finalistą ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów wiedzy lub
sesji naukowych, bądź zdobył nagrodę lub wyróżnienie w ogólnopolskich konkursach na pracę
dyplomową, naukową lub jest autorem lub współautorem publikacji naukowej
w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie ogłoszonym przez Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego lub w formie książki, o zasięgu co najmniej krajowym,
z wyłączeniem publikacji pokonferencyjnych;
2) swoje wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził znaczącymi osiągnięciami w pracy
w kołach naukowych, udziałem w pracach naukowo – badawczych lub współpracą z krajowymi
bądź zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
3) swoimi osiągnięciami promował Gminę Stary Sącz w regionie, województwie, kraju
i zagranicą.
2. Stypendium z tytułu szczególnych osiągnięć w sporcie może otrzymać student, który spełnia
poniższe kryteria:
1) indywidualnie zajął miejsce od I do III w zawodach sportowych organizowanych przez
polskie związki sportowe lub federacje sportowe na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
w konkurencjach indywidualnych lub grupowych, wziął udział w Igrzyskach Olimpijskich,
Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy, albo został powołany do kadry narodowej
Polski w danej dyscyplinie sportu;
2) swoimi osiągnięciami promował Gminę Stary Sącz w regionie, województwie, kraju
i zagranicą.
3. Stypendium z tytułu szczególnych osiągnięć w twórczości i działalności artystycznej może
otrzymać student, który spełnia poniższe kryteria:
1) jest studentem krajowych lub zagranicznych uczelni artystycznych i uczelni z wydziałami
artystycznymi, uzyskał tytuł laureata lub zajął miejsce od I do III indywidualnie lub zespołowo
w ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursach twórczości artystycznych;
2) jest autorem, współautorem lub wykonawcą dzieła artystycznego, w tym: plastycznego,
muzycznego, teatralnego lub filmowego zaprezentowanego publicznie na festiwalu,
przeglądzie, wystawie o zasięgu co najmniej wojewódzkim, albo odniósł sukces artystyczny
rangi co najmniej ogólnopolskiej;
3) swoim dorobkiem artystycznym (koncertami, recitalami, wystawami, wieczorami
autorskimi, itp.) promował Gminę Stary Sącz w regionie, kraju i poza jego granicami.
§ 5. 1. Burmistrz Starego Sącza może przyznać z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji
Stypendialnej, stypendium uczniowi lub studentowi za inne indywidualne, szczególne
osiągnięcia nieokreślone w § 3 i § 4 ust. 1-3.
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2. Stypendysta może zostać pozbawiony stypendium w następujących w przypadkach:
1) wymierzenia kary prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej;
2) stwierdzenia niegodnego zachowania, sprzecznego z zasadami społecznymi i godzącymi
w dobry wizerunek Gminy Stary Sącz.
Rozdział 3. Zasady zgłaszania kandydatów.
§ 6. 1. Studentów uczelni wyższych, uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych do
stypendium Burmistrza Starego Sącza zgłaszają sami zainteresowani, rodzice lub opiekunowie
prawni.
2. Zgłoszenia składa się w formie pisemnej na druku Wniosku, który stanowi Załącznik Nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
3. Wniosek o którym mowa w ust.2 należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu
w terminie od 15 maja do 30 czerwca danego roku .
4. Wniosek powinien dotyczyć udokumentowanych osiągnięć kandydata w poprzedzającym
zgłoszenie roku szkolnym lub akademickim.
5. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
Rozdział 4. Rozpatrywanie wniosków i wręczenie stypendiów.
§ 7. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje Komisja Stypendialna zwana
dalej Komisją.
2. Skład Komisji w drodze Zarządzenia ustala Burmistrz Starego Sącza.
3. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych. Termin i miejsce posiedzenia Komisji
określa jej przewodniczący.
5. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
6. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej kwalifikacji wniosków, zawierający imienną
listę kandydatów rekomendowanych do przyznania stypendiów, który podlega zatwierdzeniu
przez Burmistrza Starego Sącza.
7. Decyzja Burmistrza Starego Sącza o przyznaniu stypendium uwzględnia przedstawione
rekomendacje Komisji Stypendialnej i nie jest decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego, w związku z czym nie przysługuje od niej odwołanie.
8. O decyzji każdy z kandydatów zostaje poinformowany indywidualnie.
§ 8. Osobom, którym przyznano stypendium Burmistrz Starego Sącza podczas uroczystej Sesji
Rady Miejskiej w Starym Sączu wręcza okolicznościowy dyplom stypendialny .
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