
Uchwała Nr XXIII(162 )2008 Rady Miejskiej w Brzesku 
z dnia 30 kwietnia 2008 roku 

 
w sprawie: regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Brzeska za 
szczególne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie 
Gminy Brzesko. 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada 
Miejska w Brzesku uchwala co następuje: 

§ 1 
 
 
Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendiów Burmistrza Brzeska za 
szczególne osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie 
Gminy Brzesko, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 3 
 
 
Traci moc uchwała Nr XV/98/2003 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 29 grudnia 
2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów Burmistrza Brzeska za 
szczególne osiągnięcia uczniom szkół dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Brzesko. 

§ 4 
 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. 

 

 
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XXIII(162)2008 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 
kwietnia 2008 roku  
 
Regulamin przyznawania stypendiów Burmistrza Brzeska za szczególne 
osiągnięcia uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Brzesko 
-1-  
 
I.Postanowienia ogólne: 
 
§ 1 



 
1.Ilekroć w dalszych przepisach niniejszego regulaminu jest mowa bez bliższego 
określenia o: 
 
1)Burmistrzu  rozumie się przez to Burmistrza Brzeska. 
2)Radzie Miejskiej  rozumie się przez to Radę Miejską w Brzesku. 
 
§ 2 
 
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. 
§ 3 
 
1.Stypendium przyznawane jest uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych 
uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Brzesko. 
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§ 4 
1.Stypendium może być przyznane uczniowi za osiągnięcia w następujących 
dziedzinach: 
1)Olimpiadach i konkursach przedmiotowych, organizowanych pod patronatem 
Małopolskiego Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej oraz towarzystw 
naukowych o charakterze ogólnopolskim, bądź wyższej uczelni posiadającej 
akceptację wyżej wymienionych organów i zajęciu: 
a)uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty na szczeblu wojewódzkim, 
b)zakwalifikowaniu się do olimpiad na szczeblu krajowym. 
2)Zawodach sportowych, organizowanych przez Małopolski Szkolny Związek 
Sportowy w Krakowie, przez poszczególne związki sportowe w Małopolsce w 
kategoriach do 13 i do 16 lat, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo 
Sportu i związki sportowe na szczeblu centralnym i zajęciu: 
a)miejsca I-III w Mistrzostwach Małopolski szkół podstawowych i gimnazjalnych, 
b)miejsca I-XII w Mistrzostwach Polski oraz Pucharach Polski, 
c)udział w Mistrzostwach Europy, świata, olimpiadach. 
3)Kulturalnych, organizowanych przez Stowarzyszenia Kultury na szczeblu 
wojewódzkim, bądź pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i zajęciu: 
a)miejsca I-III na szczeblu wojewódzkim, 
b)laureata na szczeblu krajowym. 
II.Zgłaszanie kandydatów 
§ 5 
1.Kandydatów do stypendiów może zgłaszać: 
1)Dyrektor szkoły na wniosek: 
a)Rady Pedagogicznej, 
b)Wychowawcy klasy, 
c)Rady Rodziców, 
d)Szkolnego samorządu uczniowskiego, 
e)Dyrektorów placówek kulturalnych i sportowych działających na terenie Gminy 
Brzesko, 
f)Stowarzyszeń, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i 
młodzieży.  
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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 Urzędu Miejskiego w Brzesku w terminie od 25 
czerwca do 31 sierpnia danego roku szkolnego. Wydział przekazuje wniosek do 
komisji weryfikacyjnej niezwłocznie, nie później niż do 7 września danego roku. 
 
III.Zasady i tryb przyznawania stypendiów  
§ 6 
1.Stypendium jest przyznawane na okres 1 roku szkolnego. 
2.Wysokość, termin i tryb wypłacania stypendium zatwierdza Burmistrz na 
podstawie ustaleń komisji weryfikacyjnej. 
3.Środki finansowe na stypendia określa corocznie Rada Miejska w uchwale 
budżetowej. 
4.Burmistrz określa także wzór formularza, o którym mowa w § 5 ust. 2 
załącznika do uchwały. 
 
IV.Tryb pracy komisji weryfikacyjnej 
§ 7 
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 wybranych przez Radę Miejską. Przewodniczącego i z-
cę przewodniczącego komisji wskazuje Burmistrz w zarządzeniu. 
2.Pierwsze posiedzenie komisji weryfikacyjnej zwołuje Burmistrz , jednak nie 
później niż w terminie 14 dni od dnia wydania zarządzenia.  
3.Przewodniczący zwołuje kolejne posiedzenia komisji weryfikacyjnej oraz 
kieruje jej pracami. W razie nieobecności przewodniczącego, jego kompetencje 
przejmuje z-ca przewodniczącego. 
4.Z grona komisji weryfikacyjnej powołuje się sekretarza do protokołowania 
posiedzeń. 
5.Uchwały komisji weryfikacyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów 
przy obecności co najmniej 5 członków komisji weryfikacyjnej. 
6.Komisja zobowiązana jest dokonać weryfikacji wniosków najpóźniej w ciągu 
14 dni od dnia przekazania wniosków do komisji przez Wydział Edukacji, Kultury 
i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzesku. 
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7.W toku weryfikacji wniosków komisja weryfikacyjna opiera się na treści 
wniosków oraz załączonych dokumentach. Komisja może żądać od 
wnioskodawcy uzupełnienia wniosku poprzez dostarczenie dodatkowych 
informacji, dokumentów, oświadczeń itp. 
8.Komisja ma prawo negatywnie zaopiniować wniosek o przyznanie stypendium 
kandydatowi spełniającemu wymagania, o których mowa w § 4 jeżeli otrzymał z 
zachowania ocenę niższą niż dobrą. 
9.Odrzucenie wniosku przez komisję weryfikacyjną jest wiążące i powoduje 
umorzenie postępowania o przyznanie stypendium. 
10.W razie udzielenia pozytywnej opinii, komisja weryfikacyjna przekazuje 
niezwłocznie wniosek wraz z opinią i propozycją wysokości stypendium 
Burmistrzowi, który podejmuje ostateczną decyzję co do wysokości, terminu i 
trybu wypłaty stypendium. W sytuacji gdy wniosek został pozytywnie 
zaopiniowany a dotyczy ucznia, który ukończył w danym roku kalendarzowym 
gimnazjum, komisja weryfikacyjna może zaproponować w jaki sposób 
stypendium zostanie wypłacone oraz podać termin jego realizacji. 



11.O treści uchwały komisji weryfikacyjnej w przypadkach określonych w § 7 
pkt 9 i 10 regulaminu Burmistrz powiadamia wnioskodawcę. 
12.Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący, 
z-ca przewodniczącego oraz sekretarz sporządzający protokół. 
§ 8 
1.Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie. 
2.Wręczenie aktu przyznania stypendium uczniowi odbywa się w formie 
uroczystej na sesji Rady Miejskiej. 
 


