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UCHWAŁA NR IX/81/15
RADY MIASTA BOCHNIA
z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie: szczegółowych warunków, trybu i formy przyznawania przez Burmistrza Miasta Bochnia
jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów
Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U z 2004 Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Bochnia uchwala co następuje:
§ 1. 1. W ramach realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pn.
„Program Stypendialny Gminy Miasta Bochnia” przyjętego uchwałą Nr ...... Rady Miasta Bochnia z dnia .....
w sprawie przyjęcia „Programu Stypendialnego Gminy Miasta Bochnia” ustanawia się stypendium
o charakterze motywacyjnym w formie przyznawanego przez Burmistrza Miasta Bochnia jednorazowego
stypendium dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Miasta Bochnia.
2. Warunki, tryb i formy przyznawania stypendium, o którym mowa w ust. 1 określa regulamin stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bochnia.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/180/08 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta Bochnia dla uczniów za szczególne
osiągnięcia (Dz. Urz. Woj. Małopol. Nr 221, poz. 1380).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–2–

Poz. 4519

Załącznik
do Uchwały Nr IX/81/15
Rady Miasta Bochnia
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Regulamin przyznawania Stypendium Burmistrza Miasta Bochnia dla uzdolnionych uczniów za wybitne
osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne
1. Jako formę realizacji „Programu Stypendialnego Gminy Miasta Bochnia” ustanawia się przyznawane
przez Burmistrza Miasta Bochnia stypendia w trzech kategoriach „Stypendium Burmistrza Miasta Bochnia za
wybitne osiągnięcia naukowe”, „Stypendium Burmistrza Miasta Bochnia za wybitne osiągnięcia sportowe”
oraz „Stypendium Burmistrza Miasta Bochnia za wybitne osiągnięcia artystyczne”.
2. Stypendium może być przyznane uczniom, którzy spełnili określone w Regulaminie kryteria, będąc
uczniami klas IV-VI szkoły podstawowej lub klas I-III gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miasta Bochnia.
3. Stypendia przyznaje się na dany rok szkolny za osiągnięcia szkolne uzyskane jako reprezentant szkoły
przez ucznia w poprzednim roku szkolnym.
4. W przypadku osiągnięć, określonych w ust. 3, bierze się pod uwagę osiągnięcia szkolne uzyskane
w terminie od 1 września do 31 sierpnia danego roku szkolnego.
5. Stypendium przyznaje się na wniosek.
6. Stypendium stanowi wsparcie dla ucznia o charakterze motywacyjnym.
II. Kryteria przyznania Stypendium
§ 2. Stypendium Burmistrza Miasta Bochnia za wybitne osiągnięcia naukowe indywidualne lub zespołowe
może być przyznane uczniom szkół, o których mowa w § 1 ust. 2, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
1. w wyniku klasyfikacji rocznej (końcowej) bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być
przyznane stypendium uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej:
1) 5,00 w przypadku uczniów szkół podstawowych,
2) 4,80 w przypadku uczniów gimnazjów,
2. uzyskali tytuł laureata lub finalisty lub miejsca od I do III olimpiad lub konkursów na szczeblu co
najmniej wojewódzkim, organizowanych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw
oświaty.
§ 3. Stypendium Burmistrza Miasta Bochnia za wybitne osiągnięcia sportowe indywidualne lub zespołowe
może być przyznane uczniom szkół, o których mowa w § 1 ust. 2, którzy
spełniają jedno z poniższych kryteriów:
1. zajęli miejsce I w turniejach i rozgrywkach sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej lub Gimnazjadzie, organizowanych w ramach wojewódzkiego
i ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży lub organizowanych przez
polskie związki sportowe,
2. zajęli miejsce od I do III w zawodach sportowych na szczeblu krajowym w mistrzostwach Polski,
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży lub w klasyfikacji generalnej pucharu Polski,
3. zajęli miejsce od I do III w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym
w mistrzostwach Europy lub świata,
4. zostali powołani do kadry reprezentacji Polski.
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§ 4. Stypendium Burmistrza Miasta Bochnia za wybitne osiągnięcia artystyczne indywidualne lub
zespołowe może być przyznane uczniom szkół, o których mowa w § 1 ust. 2, którzy spełniają jedno
z poniższych kryteriów:
1. uzyskali wybitne osiągnięcia artystyczne w konkursach, turniejach, olimpiadach na szczeblu co najmniej
wojewódzkim, o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych według wykazu i na zasadach
określonych przez ministra właściwego do spraw kultury,
2. są laureatami lub zajęli miejsca od 1 do 3 w międzynarodowych konkursach, turniejach, olimpiadach,
innych niż określonych w pkt 1, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw kultury, szkół
wyższych lub instytucji kultury.
III. Zasady i tryb przyznawania stypendiów
§ 5. 1. Wniosek o przyznanie uczniowi stypendium w wybranej, jednej z trzech kategorii składa Dyrektor
szkoły, do której uczeń uczęszczał w roku szkolnym, w którym zostały spełnione przesłanki do uzyskania
stypendium w terminie do 15 września danego roku do Miejskiego Zespołu Edukacji w Bochni (MZE).
2. Wniosek według ustalonego przez MZE wzoru powinien zawierać miedzy innymi:
1) imię i nazwisko ucznia,
2) miejsce zamieszkania ucznia,
3) typ szkoły i klasę,
4) opis wybitnych osiągnięć szkolnych ucznia,
5) formę wypłaty.
3. Dla jednego ucznia może zostać złożony tylko jeden wniosek z najwyższymi osiągnięciami w wybranej
przez dyrektora szkoły kategorii.
4. Do wniosku dołącza się uwierzytelnione przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną,
kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskanie osiągnięć, o których mowa w § 2 ust. 2, w § 3 ust. 1-3
i § 4 ust. 1-2. W przypadku wyznaczenia osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły, do wniosku należy
dołączyć imienne upoważnienie.
5. Dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia
w innym kraju, winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia.
6. Wniosek o przyznanie stypendium wymaga pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
7. Wnioski o przyznanie stypendium są rozpatrywane przez Komisję Stypendialną, powołaną przez
Burmistrza Miasta Bochnia zarządzeniem w składzie::
1) Dyrektor MZE jako Przewodniczący Komisji,
2) przedstawiciel dyrektorów szkół podstawowych,
3) przedstawiciel dyrektorów gimnazjów.
8. Terminy posiedzeń Komisji Stypendialnej ustala jej Przewodniczący.
9. Do zadań Komisji należy:
1) weryfikacja wniosków o przyznanie stypendium pod kątem spełnienia przez uczniów określonych
w Regulaminie kryteriów,
2) sporządzenie wykazu uczniów, którym Komisja Stypendialna proponuje przyznać stypendia,
3) określenie dla każdego ucznia znajdującego się w wykazie proponowanej wysokości stypendium.
10. Z przebiegu posiedzenia Komisji Stypendialnej sporządza się protokół, który podpisują biorący udział
w posiedzeniu przedstawiciele Komisji, a następnie Przewodniczący Komisji przekazuje go do zatwierdzenia
Burmistrzowi.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–4–

Poz. 4519

11. Wnioski niekompletne lub niespełniające kryteriów formalnych określonych
w Regulaminie oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
12. Ustalenia Komisji Stypendialnej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
13. Przewodniczący Komisji Stypendialnej informuje pisemnie dyrektorów szkół, którzy złożyli wnioski
o przyznanych stypendiach oraz o wnioskach odrzuconych.
14. O przyznaniu stypendium Burmistrz Miasta Bochnia informuje ucznia na piśmie.
IV. Wypłata stypendiów
§ 6. 1. Stypendium jest wypłacane w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego gotówką w kasie
MZE lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica (opiekuna prawnego) ucznia.
2. Wysokość stypendium w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających kryteria
Regulaminu i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Miasta Bochnia.
3. Wysokość stypendium nie może przekroczyć:
1) 1.000 zł. w przypadku osiągnięć ucznia szkoły podstawowej;
2) 1.200 zł. w przypadku osiągnięć ucznia gimnazjum.
V. Postanowienia końcowe
§ 7. 1. Uczniowie, którym przyznano stypendium otrzymują pamiątkowe dyplomy, które Burmistrz Miasta
Bochnia wręcza w sposób uroczysty.
2. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana jest corocznie w budżecie
Gminy Miasta Bochnia.
3. Regulamin obowiązuje za osiągnięcia od roku szkolnego 2015/2016.
Przewodniczący Rady Miasta
Jan Balicki

