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NAZWA USŁUGI
PRZYZNAWANIE JEDNORAZOWEGO STYPENDIUM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZA
WYNIKI W NAUCE I SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE ARTYSTYCZNEJ
I W SPORCIE
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku wniosku o przyznanie jednorazowego
stypendium dla dzieci i młodzieży za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie
artystycznej i w sporcie
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Stypendium jest przyznawane uzdolnionym uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których
Gmina Sicienko jest organem prowadzącym, a także uczniom innych szkół, wychowankom placówek
oświatowych oraz instytucji kulturotwórczych, którzy są mieszkańcami Gminy Sicienko, nie
ukończyli 18.tego roku życia i spełniają określone Regulaminem kryteria.
CZAS REALIZACJI
W ciągu 30 dni od dnia upływu terminów do złożenia wniosków.
Terminy składania wniosków:
 za osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i sporcie - do 10 stycznia roku następującego po roku,
za który przysługuje stypendium
 za wyniki w nauce dla najlepszego absolwenta gimnazjum oraz uczniom, którzy uzyskali tytuł
laureata lub finalisty w konkursie, turnieju, olimpiadzie przedmiotowej na szczeblu co
najmniej wojewódzkim – niezwłocznie po otrzymaniu wyników, nie później niż na 3 dni
przed końcem roku szkolnego

WYMAGANE DOKUMENTY



Wniosek – druk w załączeniu,
Załączniki: protokoły, dyplomy lub inne dokumenty z konkursów, olimpiad, mistrzostw
jednoznacznie określające osiągnięty wynik i rangę imprezy.

OPŁATY
Nie podlega opłacie
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

PODSTAWA PRAWNA



Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz.
994),
Uchwała nr XXX/243/13 Rady Gminy Sicienko z dnia 30 października 2013 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium dla dzieci i młodzieży za
wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i w sporcie (Dz. Urz. Woj.
Kuj-Pom. z 05.11.201 r. poz. 3249) zmieniona uchwałą nr XXXVII/293/14 Rady Gminy
Sicienko z dnia 29 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 07.05.2014 r. poz. 1501).

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Biuro Rady Gminy, turystyki i promocji gminy, pokój nr 7A
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 757, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30

INFORMACJE DODATKOWE
Z wnioskami o stypendium mogą występować:
 dyrektorzy szkół, do których uczęszczają uczniowie;
 stowarzyszenia, kluby sportowe dla uczniów do nich należących;
 osoby kierujące placówkami oświatowymi oraz instytucjami kulturotwórczymi, dla
młodzieży tam uczęszczającej i mieszkającej w gminie Sicienko.
FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium dla dzieci i młodzieży za wyniki w
nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej i w sporcie.

