
Załącznik do uchwały nr XLIII.441.2013 
Rady Miejskiej w Brwinowie 
z dnia 4 września 2013 r. 

 
 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU  
STYPENDIALNEGO PN „STYPENDIUM GMINY BRWINÓW” 

 
ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Stypendia przyznawane są zamieszkałym na terenie Gminy Brwinów uczniom szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom, którzy nie 
ukończyli 25 roku życia do dnia złożenia wniosku o przyznanie Stypendium. 

2. Warunkiem ubiegania się o Stypendium jest rozliczanie się z podatku dochodowego przez 
opiekunów prawnych ucznia/studenta lub samego ucznia/studenta w Urzędzie Skarbowym 
w Pruszkowie. 

3. Stypendia stanowią formę wsparcia dla uczniów i studentów, których dotychczasowe 
osiągnięcia, zdolności i zainteresowania wykraczają poza program szkolny lub program 
studiów i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami edukacyjnymi 
artystycznymi lub sportowymi.  

4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu uczniem jest także osoba, która ukończyła szkołę 
w roku szkolnym, poprzedzającym okres stypendialny. 

5. Stypendia są wypłacane osobom, którym zostały przyznane, na podstawie zawartych 
umów stypendialnych, których wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Odmowa 
zawarcia umowy stypendialnej przez osobę, której przyznano Stypendium, skutkuje 
niemożnością wypłaty przyznanego Stypendium i cofnięciem uzyskanego uprawnienia.  

 
ROZDZIAŁ II 

Kryteria przyznawania Stypendiów 
 

§ 2 
Stypendia dla uczniów 
1. Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń, który posiada 

co najmniej dobrą ocenę ze sprawowania oraz spełnia co najmniej jeden z następujących  
warunków:                
- jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem olimpiady ogólnopolskiej lub 

konkursu przedmiotowego szczebla ogólnopolskiego lub wojewódzkiego, ogłoszonego 
przez kuratora oświaty, 

- realizuje indywidualny program lub tok nauki ze względu na rozwój uzdolnień, 
- posiada własny, udokumentowany dorobek naukowy lub twórczy. 

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który spełnia 
następujące warunki: 
- uzyskał tytuł laureata lub zdobył miejsce finalisty w międzynarodowym, ogólnopolskim 

lub wojewódzkim konkursie, przeglądzie, festiwalu albo odniósł sukces artystyczny 
rangi ogólnopolskiej lub wojewódzkiej, 

- swoje szczególne zdolności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami 
w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich. 

3. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń, który spełnia 
następujące warunki: 



- w konkurencjach indywidualnych zajął I-III miejsce w ogólnopolskich zawodach 
mistrzowskich, organizowanych przez związki sportowe lub wygrał eliminacje 
wojewódzkie w tych zawodach, 

- zajął I-III miejsce w międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim 
współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach przewidzianych dla osób 
niepełnosprawnych, 

- został powołany do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej w danej dziedzinie sportu, 
- posiada klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą 

w olimpijskich dyscyplinach sportowych, zgodnie z zasadami określonymi 
w regulaminach odpowiednich związków sportowych; 

- w konkurencjach zespołowych osiągnięcie I-III miejsca w ogólnopolskich zawodach 
mistrzowskich organizowanych przez związki sportowe. 

 
§ 3 

Stypendia dla studentów 
1. Stypendium za szczególne osiągnięcia w edukacji może otrzymać student, który spełnia 

następujące warunki: 
- uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy albo zdobył 
nagrodę w ogólnopolskim konkursie na pracę naukową lub jest autorem znaczącej 
publikacji naukowej, 
- swoje wysokie umiejętności i wiedzę potwierdził innymi znaczącymi osiągnięciami 
w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich albo osiągnięciami 
w pracy w kołach naukowych, udziałem w pracach naukowo-badawczych lub współpracą 
z ośrodkami naukowymi. 

2. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może otrzymać student, który spełnia 
następujące warunki: 
- uzyskał tytuł laureata albo zdobył, co najmniej III miejsce w międzynarodowym lub 
ogólnopolskim konkursie twórczości artystycznej albo odniósł sukces artystyczny rangi, 
co najmniej wojewódzkiej, 
- swe szczególne zdolności i wiedzę potwierdził w trakcie studiów wysokimi wynikami 
z przedmiotów artystycznych lub innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach 
międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich, 
- jest autorem lub współautorem ważnego wydarzenia artystycznego, zwłaszcza 
adresowanego do mieszkańców gminy Brwinów. 

3. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać student, który spełnia 
następujące warunki: 
- zajął I-III miejsce w dyscyplinach indywidualnych lub w konkurencjach zespołowych 
na zawodach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim. 

 
ROZDZIAŁ III 

Tryb i zasady postępowania o udzielenie Stypendium 
 

§ 4 
1. Prawo zgłaszania kandydatów do otrzymania Stypendium przysługuje: 

-dyrektorom placówek oświatowych po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, 
- rektorom lub dziekanom szkół wyższych, 
- Burmistrzowi Gminy Brwinów, 
- komisji Rady Miejskiej w Brwinowie właściwej ds. oświaty i kultury, 
- klubom sportowym zrzeszającym zawodnika, 
- dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie, 



- dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Brwinowie. 
2. Zgłaszający powinien wypełnić wniosek o przyznanie Stypendium, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  
3. Do wniosku o przyznanie Stypendium należy dołączyć dokumenty potwierdzające 

spełnienie kryteriów określonych w Rozdziale II Regulaminu. 
4. Wnioski, o których mowa w ust. 2, składa się w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu 

Gminy Brwinów w okresie od dnia 5 listopada do dnia 15 listopada każdego roku. 
5. Wniosek powinien dotyczyć osiągnięć kandydata w poprzedzającym zgłoszenie roku 

szkolnym lub akademickim. 
6. Wnioski niekompletne, nieprawidłowo wypełnione lub złożone w innym terminie niż 

określony w ust. 4 będą pozostawiane bez rozpatrzenia. 
7. Złożenie wniosku o Stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 
8. Wnioski są rozpatrywane i opiniowane przez Komisję Stypendialną powołaną przez 

Burmistrza Gminy Brwinów. 
9. W terminie do dnia 30 listopada każdego roku Przewodniczący Komisji Stypendialnej 

przedkłada Burmistrzowi Gminy Brwinów zaopiniowane wnioski wraz z propozycją 
rozstrzygnięć i wysokością Stypendium. 

10. Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie przyznania, odmowy przyznania Stypendium, albo 
pozostawienia wniosku bez rozpoznania podejmuje Burmistrz Gminy Brwinów 
w terminie do dnia 6 grudnia każdego roku. Wszystkim wnioskodawcom oraz osobom 
zainteresowanym (ich przedstawicielom ustawowym albo opiekunom prawnym) 
przekazuje się pisemną informację o treści wydanego rozstrzygnięcia.  

11. Osobom, którym przyznano Stypendium na dany rok szkolny/akademicki, wręczane są 
dyplomy na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Brwinowie zwołanej po ogłoszeniu 
rozstrzygnięcia wniosków. 

12. Z osobami, którym przyznano Stypendium zawiera się umowę stypendialną. 
 

§ 5 
Miesięczna wysokość Stypendium wynosi od 200 do 400 zł, w zależności od osiągniętych 
wyników, ilości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Brwinów oraz ilości 
stypendystów. 
 

§ 6 
1. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata. 
2. Uzyskanie Stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania 

w latach następnych. 
3. Stypendium może być przyznane na czas trwania nauki w roku szkolnym/akademickim, 

to jest nie dłużej niż na 10 miesięcy. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Wypłata Stypendiów 

 
§ 7 

1. Studenci i uczniowie pełnoletni pobierają Stypendium osobiście lub przez pełnomocnika. 
2. Za uczniów niepełnoletnich pobierają Stypendium ich przedstawiciele ustawowi lub 

prawni opiekunowie. 
3. Stypendium wypłaca się co miesiąc. Wypłaty dokonuje kasa Urzędu Gminy Brwinów, 

najpóźniej do 10 dnia danego miesiąca albo przelewem na podany rachunek bankowy 
stypendysty. 

 



ROZDZIAŁ V 
Postanowienia końcowe 

 
§ 8 

Tryb i procedura przyznawania Stypendiów oraz wykaz osób, które je otrzymały podawane są 
do wiadomości publicznej w szkołach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brwinów oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.brwinow.pl. 
 

 

 


