
UCHWAŁA NR V/   23  /2011
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 17 MARCA 2011 ROKU

w sprawie: zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Borku Wlkp.  
za osiągnięcia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych. 

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

§ 1. W  uznaniu za wysokie wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych 
ustanawia  się  Stypendium  Burmistrza  Borku  Wlkp.  dla  uczniów  szkół 
podstawowych,  gimnazjów  i  ponadgimnazjalnych  dla  których  organem 
prowadzącym jest Gmina Borek Wlkp. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. – rozumie się przez to stypendium  

za wyniki w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych,
2) szkole  –  rozumie  się  przez  to  szkoły  podstawowe,  gimnazja  

i ponadgimnazjalne prowadzone przez Gminę Borek Wlkp.,
3) uczniu – rozumie się przez to ucznia szkoły określonej w § 1.

§ 3.1. Burmistrz Borku Wlkp. może przyznać stypendium uczniowi, który uzyskał 
co  najmniej  bardzo  dobrą  ocenę  z  zachowania  na  koniec  roku  szkolnego 
poprzedzającego  rok  szkolny,  w  którym  przyznaje  się  Stypendium  Burmistrza 
Borku Wlkp. oraz spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) na  koniec  danego  roku  szkolnego,  za  który  przyznaje  się  Stypendium 
Burmistrza Borku Wlkp., uzyskał średnią ocen co najmniej 5,5;

2) w danym roku szkolnym wykazał (udokumentowane w inny sposób) wybitne 
osiągnięcia w jednej z dziedzin nauki, sportu czy dziedzinach artystycznych,

3) otrzymał ze sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej, bądź z jednej części egzaminu przeprowadzanego w ostatnim 
roku  nauki  w  gimnazjum  lub  z  jednej  części  z  egzaminu  maturalnego 
maksymalną liczbę punktów.

2. Stypendium może zostać przyznane również uczniowi, który został laureatem 
lub finalistą konkursów i olimpiad przedmiotowych, sportowych i artystycznych na 
szczeblu  co  najmniej  wojewódzkim  i  posiada  co  najmniej  dobrą  ocenę  ze 
sprawowania.



3. Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. nie przyznaje się uczniom klas I-III 
szkoły podstawowej. 

§ 4.1. Warunkiem ubiegania się o Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. jest:
1) złożenie  do  Burmistrza  Borku  Wlkp.  wniosku  o  przyznanie  Stypendium 

Burmistrza  Borku  Wlkp.,  według  wzoru  stanowiącego  załącznik  do 
niniejszej uchwały,

2) załączenie  uwierzytelnionych  kserokopii  dokumentów  potwierdzających 
osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust.1 i 2 niniejszej uchwały.

2. Z wnioskiem o przyznanie Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. zawierającym 
pozytywną opinię rady pedagogicznej występuje dyrektor szkoły, do której uczeń 
uczęszcza.
3. Wnioski  o  przyznanie  Stypendium Burmistrza  Borku Wlkp.  składać  można  
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. w terminie do ostatniego dnia 
roboczego czerwca danego roku kalendarzowego. 
4. Stypendium  Burmistrza  Borku  Wlkp.  przyznaje  się  jednorazowo  po 
zakończeniu roku szkolnego.
5. Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. ma charakter uznaniowy i od tej decyzji 
nie przysługuje odwołanie.

§ 5.1. Oceny  wniosków  o  przyznanie  Stypendium  Burmistrza  Borku  Wlkp. 
dokonuje Komisja Stypendialna powołana Zarządzeniem Burmistrza Borku Wlkp. 
w składzie:

1) dwóch  radnych  Komisji  Oświaty  Rady  Miejskiej  Borku  Wlkp. 
wytypowanych przez Przewodniczącego ww. Komisji, z których jeden pełni 
funkcję przewodniczącego Komisji Stypendialnej,

2) pracownik ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp - odpowiedzialny 
merytorycznie za realizację zadania.

2. Komisja Stypendialna zbiera się w terminie ustalonym przez Przewodniczącego.
3. Z prac Komisji Stypendialnej sporządza się protokół i przekazuje niezwłocznie, 
wraz z listą pozytywnie rozpatrzonych wniosków  Burmistrzowi Borku Wlkp.
4.  Komisja  może  korzystać  z  wiedzy,  opinii  ekspertów niebędących  członkami 
Komisji z głosem doradczym bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 6.1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Stypendiów 
Burmistrza Borku Wlkp. określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy.
2. Przyznanie Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. uzależnione jest od wysokości 
środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Borek Wlkp. na dany 
rok kalendarzowy.
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3. Na podstawie protokołu Komisji  Stypendialnej  i  załączonej  listy  pozytywnie 
rozpatrzonych  wniosków,  Burmistrz  Borku  Wlkp.  przyznaje  Stypendia 
poszczególnym uczniom.
4. Stypendium Burmistrza  Borku  Wlkp.  jest  wypłacane  w  postaci  świadczenia 
pieniężnego  na  wskazany  przez  rodzica/opiekuna  prawnego  ucznia  rachunek 
bankowy.
5. Wysokość Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. za dany rok szkolny wynosi:

1) w szkołach podstawowych – do 400,-zł;
2) w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – do 500,-zł.
3) w przypadku spełnienia kryterium, o którym mowa w §3 ust.1 pkt. 3 i ust. 2 

do 150% kwoty określonej odpowiednio w ust.5 pkt.1 i 2.

§ 7. Za  organizację  uroczystości  wręczenia  uczniom  Stypendiów  Burmistrza 
Borku Wlkp.  i  dopełnienie  formalności  związanych  z  przekazaniem przyznanej 
kwoty na wskazany rachunek bankowy, odpowiedzialny jest pracownik ds. oświaty 
Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.

§ 8. O  wszelkich  wątpliwościach  mogących  wyniknąć  w  trakcie  procedury 
wnioskowania i weryfikacji wniosków rozstrzyga Burmistrz Borku Wlkp.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 10. Tracą moc uchwały: 
1) Nr XXI/145/2004 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 30 września 2004 roku 

w  sprawie  ustalenia  regulaminu  przyznawania  stypendiów  za  wyniki  
w nauce uczniom gimnazjum i szkół  ponadgimnazjalnych kończących się 
maturą dla uczniów szkół gminy Borek Wlkp.;

2) Nr XXXII/251/2009 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 18 czerwca 2009 
roku  w  sprawie  zasad  udzielania  stypendiów  dla  uczniów  szkół 
ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Opracował:
Tomasz Marszałek
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