
Uchwała Nr XL/344/18 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 17 maja 2018 roku 
 

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy 
dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia  
dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w ramach Programu 

Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Turku 

 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2017 poz.1875 ze zm.), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia  
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.) Rada 
Miejska Turku uchwala, co następuje:  
 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, 

formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb 

postępowania w tych sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia 

sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób 

uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na terenie Miasta Turku. 

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

1) programie-należy przez to rozumieć program wspierania edukacji uzdolnionych 

dzieci i młodzieży Miasta Turku, 

2) stypendium-należy przez to rozumieć stypendium finansowane z budżetu 

Gminy Miejskiej Turek, określone tytułem "Stypendium Burmistrza Miasta 

Turku dla uzdolnionych uczniów lub studentów” 

3) nagrodzie na zakończenie roku szkolnego-należy przez to rozumieć nagrodę 

finansowaną z budżetu Gminy Miejskiej Turek, określone tytułem ,,Nagrody 

Burmistrza Miasta Turku dla uzdolnionych uczniów lub studentów”. 

 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży  

1. Program zakłada następujące kategorie pomocy uzdolnionych dzieci i młodzieży: 

1) stypendium naukowe, 

2) stypendium artystyczne, 

3) stypendium sportowe; 

4) nagroda na zakończenie roku szkolnego. 

2. Stypendium naukowe może otrzymać: 
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1) uczeń szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Turek i uczeń ten w wyniku klasyfikacji rocznej za edukację w klasie  

V, VI, VII lub VIII uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0; 

2) uczeń szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Turek i uczeń ten w minionym roku szkolnym został finalistą lub 

laureatem ogólnopolskiej lub wojewódzkiej olimpiady bądź też konkursu 

przedmiotowego lub interdyscyplinarnego; 

3) uczeń oddziału gimnazjalnego szkoły, dla której organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Turek i uczeń ten w wyniku klasyfikacji rocznej za edukację  

w klasie II lub III gimnazjum uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0; 

4) uczeń oddziału gimnazjalnego, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Turek i uczeń ten w minionym roku szkolnym został finalistą lub 

laureatem ogólnopolskiej lub wojewódzkiej olimpiady bądź też konkursu 

przedmiotowego lub interdyscyplinarnego; 

5) uczeń szkoły ponadpodstawowej, który jest zameldowany na terenie miasta 

Turku i uczeń ten w wyniku klasyfikacji rocznej za edukację w minionym roku 

szkolnym uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0; 

6) uczeń szkoły ponadpodstawowej, który jest zameldowany na terenie miasta 

Turku i uczeń ten w minionym roku szkolnym został finalistą lub laureatem 

ogólnopolskiej lub wojewódzkiej olimpiady bądź też konkursu przedmiotowego 

lub interdyscyplinarnego; 

7) student, który jest zameldowany na terenie miasta Turku i student ten  

za ostatni rok edukacji uzyskał średnią ocen co najmniej 4,5 oraz napisał pracę 

naukową na temat o istotnym znaczeniu dla promocji i rozwoju Miasta Turku. 

3. Stypendium artystyczne może otrzymać: 

1) uczeń szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Turek i uczeń ten reprezentując Miasto Turek w minionym roku 

szkolnym zajął I, II, III, IV lub V miejsce w konkursach artystycznych o zasięgu 

co najmniej wojewódzkim; 

2) uczeń oddziału gimnazjalnego szkoły, dla której organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Turek i uczeń ten reprezentując Miasto Turek w minionym roku 

szkolnym zajął I, II, III, IV lub V miejsce w konkursach artystycznych o zasięgu 

co najmniej wojewódzkim; 



3) uczeń szkoły ponadpodstawowej, który jest zameldowany na terenie miasta 

Turku i uczeń ten reprezentując Miasto Turek w minionym roku szkolnym zajął 

I, II, III, IV lub V miejsce w konkursach artystycznych o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim; 

4) student, który jest zameldowany na terenie miasta Turku i student ten 

reprezentując Miasto Turek w minionym roku szkolnym zajął I, II, III, IV lub V 

miejsce w konkursach artystycznych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 

4. Stypendium sportowe może otrzymać: 

1) uczeń szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Turek i uczeń ten reprezentując Miasto Turek w minionym roku 

szkolnym zajął I, II, III, IV lub V miejsce w kategorii indywidualnej lub 

drużynowej zawodów sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim; 

2) uczeń oddziałów gimnazjalnych szkoły, dla której organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Turek i uczeń ten reprezentując Miasto Turek w minionym roku 

szkolnym zajął I, II, III, IV lub V miejsce w kategorii indywidualnej lub 

drużynowej zawodów sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim; 

3) uczeń szkoły ponadpodstawowej, który jest zameldowany na terenie miasta 

Turku i uczeń ten w minionym roku szkolnym reprezentując Miasto Turek zajął 

I, II, III, IV lub V miejsce w kategorii indywidualnej lub drużynowej zawodów 

sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim; 

4) student, który jest zameldowany na terenie miasta Turku i student ten 

reprezentując Miasto Turek w minionym roku szkolnym reprezentując Miasto 

Turek zajął I, II, III, IV lub V miejsce w kategorii indywidualnej lub drużynowej 

zawodów sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim. 

5. Nagrodę na zakończenie roku szkolnego może otrzymać: 

1) uczeń klasy VII lub VIII szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym 

jest Gmina Miejska Turek i uczeń ten w wyniku klasyfikacji rocznej za edukację 

uzyskał najwyższą średnią ocen oraz reprezentował szkołę  

w konkursach lub zawodach; 

2) uczeń oddziałów gimnazjalnych szkoły, dla której organem prowadzącym jest 

Gmina Miejska Turek i uczeń ten w wyniku klasyfikacji rocznej za edukację 

uzyskał najwyższą średnią ocen oraz reprezentował szkołę  

w konkursach lub zawodach; 



3) uczeń ostatniej klasy szkoły ponadpodstwowej, który jest zameldowany  

na terenie miasta Turku i uczeń ten w wyniku klasyfikacji rocznej za edukację 

uzyskał najwyższą średnią ocen oraz reprezentował Miasto Turek 

w konkursach lub zawodach; 

4) student, który jest zameldowany na terenie miasta Turku i student ten osiągnął 

wyróżniające wyniki naukowe, a uczelnia wystąpi do Burmistrza Miasta Turku  

o uhonorowanie jego działalności. 

6. W przypadku, gdy liczba wniosków spełniających wymagania określone § 2 ust.2 

przewyższa możliwości finansowe określone uchwałą budżetową Gminy Miejskiej 

Turek, stypendium otrzymają tylko najlepsi uczniowie wyłonieni przez komisję 

stypendialną, o której mowa w § 4 ust.6.   

 

§ 3. Formy i zakres tej pomocy dla uzdolnionych uczniów 

1. Stypendium wypłacane jest w jednej z poniżej wymienionych formach pomocy dla 

uzdolnionych uczniów: 

1) miesięcznego świadczenia pieniężnego wypłacanego od września do czerwca; 

2) jednorazowego świadczenia pieniężnego wypłaconego podczas uroczystego 

wręczenia stypendium. 

2. Forma, ilość i wysokość stypendium uzależniona jest od środków finansowych 

przeznaczonych na realizację programu określona każdorazowo w budżecie 

Miasta Turku na dany rok. 

3. Określenie formy, ilości i wysokości stypendium nastąpi w drodze zarządzenia 

Burmistrza Miasta Turku w sprawie przyznania ,,Stypendium Burmistrza Miasta 

Turku dla uzdolnionych uczniów lub studentów”. 

4. Szczegółowy zakres oraz warunki pomocy dla stypendysty określać będzie 

umowa pomiędzy rodzicem lub opiekunem prawnym stypendysty lub pełnoletnim 

stypendystą. Obsługę techniczną stypendystów prowadzi szkoła. 

5. Nagroda na zakończenie roku szkolnego ma formę wsparcia rzeczowego, a jej 

wartość uzależniona jest od środków finansowych zabezpieczonych w budżecie 

Miasta Turku na dany rok. 

 

§ 4. Tryb postępowania o udzielenie pomocy dla uzdolnionych uczniów 

1. Stypendium może być przyznane na wniosek: 
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1) dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, 

2) zarządu organizacji pozarządowej, 

3) rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, 

4) pełnoletniego ucznia lub studenta. 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

3. Wniosek o przyznanie stypendium naukowe należy złożyć w Biurze Obsługi 

Klienta Urzędu Miejskiego w Turku w terminie do dnia 31 lipca każdego roku. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium artystyczne oraz stypendium sportowe należy 

złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku w terminie do dnia  

15 maja każdego roku. 

5. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium. 

6. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje i opiniuje komisja stypendialna,  

 w skład której wchodzą: 

1) Pierwszy Zastępca Burmistrza Miasta Turku ds. społecznych, 

2) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej Turku, 

3) Przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Miejskiej Turku,  

4) Kierownik Wydziału Spraw Społecznych, 

5) Oddelegowany Pracownik Wydziału Spraw Społecznych. 

7. Do zadań komisji stypendialnej należy: 

1) analiza formalna i merytoryczna wniosków o przyznanie stypendium; 

2) ustalenie średniej ocen dla poszczególnych szkół od której może być przyznane 

stypendium  w przypadku, gdy uczniowie uzyskali lub nie uzyskali wymagań 

określonych § 2 ust. 2 pkt 1, 3, 5 a wielkość środków finansowych 

przeznaczonych na realizację programu określona w budżecie Miasta Turku  

na dany rok nie pozwala na przyznanie stypendium wszystkim uczniom; 

3) zaopiniowanie wniosków o stypendium oraz wskazanie form i wielkości 

stypendium z uwzględnieniem środków finansowych zabezpieczonych  

w budżecie Gminy Miejskiej Turek na ten cel. 

8. Burmistrz Miasta Turku, po zapoznaniu się z wynikami pracy komisji stypendialnej 

podejmuje w drodze zarządzenia ostateczną decyzję określającą przyznanie formy, 

ilości i wysokości stypendium. W/w decyzja Burmistrza Miasta Turku jest 

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Lista uczniów, którym zostało 



przyznane stypendium zostaje podana do publicznej informacji poprzez publikację 

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Turku. 

9. Nagroda na zakończenie roku szkolnego może być przyznana po pisemnym 

zgłoszeniu dyrektora szkoły na co najmniej 3 dni przed wręczeniem nagrody. 

 

§ 5. Postanowienia końcowe 

1. Traci moc Uchwała nr XXII/242/04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 r.  

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów mieszkających na terenie 

miasta Turku (Dz.U.Woj.Wlkp. z 2005 r., Nr 1, poz.21) oraz Uchwała Nr X/108/07 

Rady Miejskiej Turku z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmiany uchwały  

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów mieszkających na stałe  

na terenie miasta Turku (Dz.U.Woj.Wlkp.z 2007 r., Nr 154, poz.3389). 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku.  

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


