
ZARZĄDZENIE NR 61/2018 
BURMISTRZA BORKU WLKP.

z dnia 19 lipca 2018 roku

w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości indywidualnego Stypendium Burmistrza 
Borku Wlkp. za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia za rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
Nr XXVII/161/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad przyznawania uczniom 
Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia 
(Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 5181)

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ustalam następujące wysokości Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. za rok 
szkolny 2017/2018, w tym maksymalną wysokość indywidualnego stypendium dla ucznia, 
który:
1) uzyskał średnią ocen co najmniej 5,50 - kwota 500,00 zł,
2) został laureatem bądź finalistą ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych 

organizowanych przez MEN lub Wielkopolskiego Kuratora Oświaty - kwota 500,00 zł,
3) zdobył I-VI miejsce w zawodach sportowych na szczeblu krajowym lub 

międzynarodowym - kwota 300 zł,
4) zdobył I-VI miejsce w przeglądach artystycznych na szczeblu krajowym lub 

międzynarodowym - kwota 200 zł,
5) zdobył I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu co 

najmniej wojewódzkim - kwota 500,00 zł,
6) zdobył I, II lub III miejsce w konkursach i olimpiadach artystycznych lub zawodach 

sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim - kwota 200,00 zł.
2. W przypadku, gdy uczeń spełnia więcej niż jedno kryterium określone w uchwale Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. Nr XXVII/161 /2016 z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie zasad 
przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. za wyniki w nauce i wybitne 
osiągnięcia, przyznaję całą kwotę z najwyższą nominalnie z danego kryterium oraz 
dodatkowo 50 % kwoty z każdego dodatkowego spełnianego kryterium.
3. Maksymalna kwota indywidualnego stypendium wynosi 750,00 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

opracował: Tomasz Marszałek


