
UCHWAŁA Nr XV / 98 /2003 Rady Miejskiej w Brzesku 
 
w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne 
osiągnięcia uczniom szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Brzesko. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), Rada Miejska w Brzesku 
uchwala, co następuje : 

§ 1 
 
 
Określa się zasady udzielania stypendiów za szczególne osiągnięcia uczniom 
szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko, w brzmieniu 
załącznika do uchwały. 

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

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

 

 
 
Załącznik do Uchwały Nr XV/ 98 /03 Rady Miejskiej w Brzesku  
 
Zasady udzielania stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne osiągnięcia 
uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Brzesko 
 
I. Postanowienia ogólne  

§ 1 
 
 
Celem stypendium Burmistrza Brzeska jest :  
1)promowanie i wyróżnianie uczniów szczególnie uzdolnionych, wyróżniających 
się szczególnymi osiągnięciami naukowymi , artystycznymi i sportowymi,  
2)propagowanie postaw aktywności, 
3)motywowanie młodzieży do pracy nad własnym rozwojem i pokonywaniem 
trudności w realizacji podejmowanych zamierzeń, 
4)kreowanie postaw i zachowań pożądanych społecznie. 

§ 2 
 
 
Stypendium przyznawane jest uczniom szkół podstawowych i gimnazjów 



uczących się na terenie Gminy Brzesko. 

§ 3 
 
 
1. Stypendium może być przyznawane uczniowi w szczególności za : 
1)zakwalifikowanie się do olimpiad na szczeblu krajowym , 
2)zajęcie miejsca od I-III w olimpiadach i konkursach przedmiotowych i 
artystycznych na szczeblu wojewódzkim,  
3)osiągnięcia sportowe indywidualne i drużynowe : 
a)za zajęcie od I-VI miejsca w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży i Pucharach Polski,  
b)udział w Mistrzostwach Europy , 
c)udział w Mistrzostwach Świata , 
d)udział w Pucharach Świata , 
e)udział w Igrzyskach Olimpijskich . 
2. W przypadku osiągnięć zespołowych, przyznaje się jedno stypendium dla 
całego Zespołu.  
 
II. Zgłaszanie kandydatów 

§ 4 
 
 
1.Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:  
1)Dyrektorzy szkół na wniosek:  
a)Rady Pedagogicznej,  
b)wychowawcy klasy , 
c)Rady Rodziców, 
2)Szkolny samorząd uczniowski, 
3)Dyrektorzy placówek kulturalnych i sportowych w porozumieniu ze szkołą, w 
której uczy się uczeń, 
4)Stowarzyszenia, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i 
młodzieży w porozumieniu ze szkołą, w której uczy się uczeń. 
2.Zgłoszenia kandydatów dokonywane są na odpowiednim formularzu 
dostępnym w Wydziale Edukacji , Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku 
lub na stronie internetowej: www.brzesko.pl . 
3.Wniosek , o którym mowa w ust. 2 winien być przekazany do Wydziału 
Edukacji , Kultury i Sportu w terminie od 1 czerwca do 31 sierpnia danego roku. 
Wydział przekazuje wniosek do Komisji weryfikacyjnej niezwłocznie, nie później 
niż do 15 września danego roku.  
 
III. Zasady i tryb przyznawania stypendium 

§ 5 
 
 
1.Stypendia są przyznawane na okres 1 roku.  
2.Wysokość i tryb wypłacania stypendiów zatwierdza Burmistrz na podstawie 
ustaleń Komisji weryfikacyjnej.  
3.Środki finansowe na cele stypendiów określa corocznie Rada Miejska w 
uchwale budżetowej.  
4.Burmistrz określa także wzór formularza, o którym mowa w § 4 ust. 2 
uchwały.  

§ 6 
 
 



1.Wnioski o stypendia rozpatruje Komisja weryfikacyjna powoływana 
zarządzeniem Burmistrza na okres kadencji Rady Miejskiej. Komisja składa się z 
7 osób, w tym 4 radnych.  
2.Tryb pracy Komisji określa regulamin opracowany przez Komisję i 
zatwierdzony przez Burmistrza.  

§ 7 
 
 
1. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium wnioskodawcy są 
powiadamiani pisemnie.  
2. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.  
3. Wypłaty stypendium będą realizowane w szkole, do której uczęszcza dany 
uczeń.  
4. Wręczenie aktu przyznania stypendium uczniowi odbywa się w formie 
uroczystej.  
 


