
UCHWAŁA NR XIII/11 = /2019
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. 
uchwala, co następuje:

§ 1. W § 3 ust. 1 uchwały 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 
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie:
„1) na koniec danego roku szkolnego, za który przyznaje się Stypendium Burmistrza 
Borku Wlkp., uczeń szkoły podstawowej klasa IV-VIII uzyskał średnią ocen co najmniej 5,75; 
uczeń szkoły ponadpodstawowej uzyskał średnią ocen co najmniej 5,5;
2) w danym roku szkolnym zajął I, II, III miejsce w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach artystycznych i sportowych, co najmniej na szczeblu 
wojewódzkim, zgodnie z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłaszanym 
corocznie przez kuratora oświaty na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) lub ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania na podstawie art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.), a także w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej.”;

2) skreśla się pkt. 3.

§ 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



UZASADNIENIE DO 
UCHWAŁA NR XIII/M /2019 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania uczniom Stypendium 
Burmistrza Borku Wlkp. za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia

W związku z podwyższeniem wymagań do uzyskania stypendium Dyrektora ZSP w Borku Wlkp. 

do 5,25, podwyższa się również średnią ocen jako kryterium uzyskania stypendium Burmistrza 

Borku Wlkp. Zauważyć należy, że w Polsce dla szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych 

dla oceniania rocznego, semestralnego i końcowego, skala ocen wynosi od 1 do 6, przy czym 

ocena celująca 6-jest oceną najwyższą. Stypendium Burmistrza Borku Wlkp. może być przyznane 

także uczniowi, który w danym roku szkolnym zajął I, II, III miejsce w konkursach i olimpiadach 

przedmiotowych, zawodach artystycznych i sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 

zgodnie z wykazem zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ogłaszanym corocznie przez 

kuratora oświaty na podstawie art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie 

art. 44 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. 

zm.), a także w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej. O wysokości przyznawanego 

stypendium decydować będzie Burmistrz Borku Wlkp. uwzględniając wysokość środków 

zaplanowanych w budżecie oraz liczbę złożonych wniosków, podejmując w tej sprawie odrębne 

zarządzenia.

Mając na uwadze zgłaszane postulaty podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni 

uzasadnione.
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