
UCHWAŁA NR VII/^6 /2019 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 10 kwietnia 201 9 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/161/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie: zasad przyznawania uczniom Stypendium

Burmistrza Borku Wlkp. za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Miejska Borku Wlkp. 
uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/!61/2016 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 25 
sierpnia 2016r. 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) dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„W uznaniu za wysokie wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia ustanawia się 
Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. dla uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Borek Wlkp.”.

2) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) szkole - rozumie się przez to szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 
prowadzone przez Gminę Borek Wlkp.,”;

3) w § 3 ust. 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) jest finalistą wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych lub 
laureatem bądź finalistą ogólnopolskich konkursów i olimpiad przedmiotowych 
organizowanych przez Ministra Edukacji Narodowej lub Wielkopolskiego 
Kuratora Oświaty.”;

b) skreśla się pkt. 5;

4) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. przyznaje się jednorazowo po 
zakończeniu roku szkolnego, jednak nie później niż do dnia 30 września danego 
roku kalendarzowego”;

5) w § 5 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:



„2) Dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.”
6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 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.”;

7) załącznik do uchwały pn. „Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza 
Borku Wlkp. za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia.” , otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Opracowała:
Alicja Łopatka
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                                                   Załącznik 

do Uchwały VII/46/2019 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

z dnia 10 kwietnia 2019 roku 

 

Borek Wlkp., dnia …………………. 

………………………………… 
pieczęć szkoły (wnioskodawcy) 

 

       

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Borku Wlkp.  

za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia.  

1. ....................................................................................................................................................... 
imię /imiona/  i  nazwisko ucznia 

2. .......................................................................................................................................................  
adres zamieszkania 

3. ................................................                          .................................................       
  klasa           średnia ocen w wysokości 

                   – dotyczy tylko osiągnięć w nauce 

4. Wykaz osiągnieć ucznia w nauce, sporcie i dziedzinach artystycznych: 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

Do wniosku załączam następującą dokumentację: 

1. …………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

                       …………………………………………….. 
podpis wnioskodawcy 
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............................................................................................................................................................                    
(nazwisko i imię rodzica/opiekuna prawnego) 

 

............................................................................................................................................................                                  
(adres) 

 

. 

 
Zgodnie z art. 6 lit a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 97/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu wniosku dla potrzeb 

związanych z rozpatrzeniem wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Borku Wlkp. za wyniki w nauce i wybitne 

osiągnięcia. 

Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Gminę Borek Wlkp. dostępna jest na stronie 

Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. pod adresem: http://www.borekwlkp.pl/files/ 

 

                                                                                                                                                                                  

........................................................................... 
                                                                                                                                                data i podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

 

 

 

Opinia Komisji Stypendialnej  
/wypełnia komisja/ 

 

Na podstawie złożonego wniosku wraz z załącznikami z dnia …………………………………   

 

Komisja Stypendialna opiniuje pozytywnie / negatywnie* złożony wniosek. 

 

Uzasadnienie:……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Niniejszy wniosek stanowi załącznik do protokołu, który zostanie sporządzony przez Komisję 

Stypendialną i przedłożony do zatwierdzenia przez Burmistrza Borku Wlkp. 

 

 

Borek Wlkp., dnia…………………….     ……………………….. 
podpis przewodniczącego komisji 

*niepotrzebne skreślić 


