
        ZARZĄDZENIE Nr 26/VIII/2021 

        BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

        z dnia 9 lutego 2021 roku 

 

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w celu rozpatrzenia i zaopiniowania złożonych 

wniosków o stypendia i nagrody za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne  

i sportowe 

  

Na podstawie § 5 ust. 9 i 10, § 9 ust. 9 i 10,  § 16 ust. 9 i 10, § 19 ust. 5 i 6 oraz § 25 ust. 5 i 6 

„Programu Stypendialnego Miasta Milanówka” stanowiącego załącznik do uchwały Nr 114/X/19 

Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 roku w sprawie ustanowienia „Programu 

Stypendialnego Miasta Milanówka” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 10933),  

w związku art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 713 ze zm.) – zarządzam co następuje: 

 

      § 1. 

Powołuję Komisję Stypendialną w celu rozpatrzenia i zaopiniowania złożonych wniosków  

o stypendia i nagrody za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe w składzie: 

1) 2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Milanówka:  

a) Katarzyna Stelmach – Koordynator Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta 

Milanówka- przewodnicząca komisji; 

b) Łukasz Ryk – inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i  Zarządzania Kryzysowego 

Urzędu Miasta Milanówka - członek komisji, 

 

2) 2 przedstawicieli Rady Miasta Milanówka:  

a) Kamil Bialik – Przewodniczący Rady Miasta Milanówka- członek komisji, 

b) Bożena Osiadacz – Radna Miasta Milanówka- członek komisji. 

   

      § 2. 

1. Posiedzenie Komisji Stypendialnej odbędzie się w dniu 9 lutego 2021 r. w Referacie Oświaty 

Urzędu Miasta Milanówka. 

2. Komisja stypendialna działa w oparciu o przyjęty Regulamin, stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia.  

      § 3. 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Koordynator Zespołu ds. Komunikacji Społecznej. 

      § 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

         Burmistrz Miasta Milanówka 
          /-/ 
         Piotr Remiszewski 
 



 

 

 

UZASADNIENIE 

Powołanie Komisji Stypendialnej wynika z zapisu § 5 ust. 9, § 9 ust. 9,  § 16 ust. 9, § 19 

ust. 5 oraz § 25 ust. 5 „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka” stanowiącego załącznik do 

uchwały Nr 114/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 roku w sprawie 

ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 

10933). 

Komisja spełnia funkcję opiniodawczą dla Burmistrza Miasta Milanówka w zakresie 

przyznawania stypendiów i nagród za szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne  

i sportowe. Głównym zadaniem komisji jest weryfikacja złożonych wniosków oraz 

przedstawienie Burmistrzowi rekomendowanych kwot dla kandydatów do stypendium i 

nagrody. 

Przyznane stypendia są wyrazem uznania, sprzyjają rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, 

pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy  

w praktycznym działaniu, a także stanowią motywację do dalszego podnoszenia swoich 

umiejętności i promowania Miasta Milanówka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Załącznik 

        do Zarządzenia Nr  26/VIII/2021 

        Burmistrza Miasta Milanówka 

        z dnia 9 lutego 2021 r. 

                                                                                   

REGULAMIN PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ 

      § 1. 

Komisja Stypendialna, zwana dalej „Komisją” rozpatruje i opiniuje wnioski o przyznanie: 

a) stypendiów za wybitne osiągnięcia edukacyjne 

b) stypendiów za szczególne osiągnięcia artystyczne 

c)  nagród za szczególne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne  

d) stypendiów sportowych 

e) nagród dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności 

sportowej 

w oparciu o „Program Stypendialny Miasta Milanówka” stanowiący załącznik do uchwały Nr 

114/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 roku w sprawie ustanowienia 

„Programu Stypendialnego Miasta Milanówka” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 10933). 

      § 2. 

1. Prace Komisji prowadzone są w przypadku udziału w jej posiedzeniu co najmniej 50%  jej 

członków. 

2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący. 

3. Członkowie Komisji składają pisemne oświadczenie o bezstronności w stosunku do 

stypendystów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu. 

4. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków. 

5. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, Komisja wzywa 

wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie 

dotrzymanie tego terminu spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

6. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 

7. Ocena wniosków odbywa się na posiedzeniu zamkniętym, bez udziału osób 

zainteresowanych.  

§ 3. 

1. Komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta Milanówka protokół z prac  uwzględniający 

proponowaną listę osób, którym należy przyznać stypendia bądź nagrody oraz  

rekomendowane kwoty dla rozpatrywanych wniosków. 

2. Po zakończeniu prac i przekazaniu Burmistrzowi Miasta Milanówka protokołu Komisja ulega 

rozwiązaniu. 

3. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania oraz wysokości stypendium / nagrody podejmuje 

Burmistrz Miasta Milanówka. 



                                                                                                                                                            

         Załącznik do Regulaminu 

  

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

   

IMIĘ I NAZWISKO........................................................................................................... 

  

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oświadczam, że: 

1) Z żadnym z przedstawionych mi kandydatów do stypendium / nagrody za szczególne 

osiągnięcia edukacyjne, artystyczne bądź sportowe pozostaję/ nie pozostaję* w stosunku  

a) pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,  

b) pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  

c)  związania z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo zastępstwa prywatnego. 

 

2) nie występują, ani też nie są mi znane okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości, co do 

mojej bezstronności w udziale w pracach Komisji Stypendialnej. 

 

 Jednocześnie oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy o ochronie danych 

osobowych  

i zobowiązuję się do przestrzegania ich postanowień oraz zachowania w tajemnicy i poufności 

wszelkie informacje i dokumenty, do których miałem(am) dostęp w związku z pracami Komisji 

Stypendialnej. 

  

  

Milanówek, dnia……………………                                         

 

 Podpis...................................    

 

 


