
 

 

UCHWAŁA NR III/20/18 

RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie: zasad przyznawania uczniom Stypendium Burmistrza Kobylina  

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 (j. t. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uznaniu za wysokie wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia ustanawia się Stypendium Burmistrza 

Kobylina dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobylin. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) Stypendium Burmistrza Kobylina – rozumie się przez to stypendium za wyniki w nauce i wybitne 

osiągnięcia; 

2) szkole – rozumie się przez to szkoły, o których mowa w § 1; 

3) uczniu – rozumie się przez to ucznia szkoły określonej w § 1. 

§ 3. 1. Burmistrz Kobylina przyznaje Stypendium uczniowi, który uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę 

z zachowania oraz spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów na koniec danego roku szkolnego, za 

który przyznaje się Stypendium Burmistrza Kobylina: 

1) uzyskał średnią ocen co najmniej 5,5: 

2) był finalistą lub laureatem konkursu/olimpiady przynajmniej na szczeblu wojewódzkim i osiągnął średnią 

co najmniej 5,0; 

3) wykazał (udokumentowane w inny sposób) wybitne osiągnięcia w jednej z dziedzin nauki lub sztuki 

przynajmniej na szczeblu wojewódzkim i osiągnął średnią co najmniej 5,0; 

2. Stypendium Burmistrza Kobylina nie przyznaje się uczniom klas I-III szkoły podstawowej. 

3. Stypendium nie ma charakteru socjalnego. 

§ 4. 1. Warunkiem ubiegania się o Stypendium Burmistrza Kobylina jest: 

1) złożenie do Burmistrza Kobylina wniosku o przyznanie Stypendium Burmistrza Kobylina, według wzoru 

stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, 

2) załączenie kserokopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust.1 pkt. 2 i 3 

niniejszej uchwały. 

2. Z wnioskiem o przyznanie Stypendium Burmistrza Kobylina występuje dyrektor szkoły, do której uczeń 

uczęszcza. 
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3. Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Kobylina składać można w Urzędzie Miejskim 

w Kobylinie w terminie do dnia poprzedzającego dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych. 

4. Do wniosku o stypendium dołącza się potwierdzone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem, 

kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia, o których mowa w § 3 ust.1 pkt. 2 i 3 niniejszej uchwały. 

5. Stypendium Burmistrza Kobylina przyznaje się raz na rok. 

6. Stypendium Burmistrza Kobylina ma charakter uznaniowy. 

§ 5. 1. Stypendium przyznaje Burmistrz po zaopiniowaniu wniosku przez komisję stypendialną. 

2. Komisję stypendialną powołuje Burmistrz w drodze zarządzenia. 

§ 6. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Stypendiów Burmistrza Kobylina 

ustalana jest corocznie w budżecie Gminy Kobylin. 

2. Przyznanie i kwota Stypendium Burmistrza Kobylina uzależnione jest od wysokości środków 

finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Kobylin na dany rok kalendarzowy. 

3. Stypendium Burmistrza Kobylina jest wypłacane w postaci świadczenia pieniężnego. 

4. Wysokość Stypendium Burmistrza Kobylina wynosić będzie do 1000,00 zł. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kobylina. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

(-) Piotr Chlebowski 
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