
PROJEKT             
 

UCHWAŁA Nr  ….. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia …….. 2022 r. 

 
 

w sprawie zmiany w uchwale Nr 114/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. 
  w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka” 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 90t ust. 4  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  
(Dz. U. 2021 r. poz. 1915 ze zm.), Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 

W załączniku do uchwały Nr 114/X/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r.  
w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka” wprowadza się następujące 
zmiany: 
 

1) w  § 4 ust. 1 dodaje się pkt 3) w brzmieniu: 

 „ 3) w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał średnią ocen co najmniej: 

a) 5,5 – uczeń szkoły podstawowej 

b) 5,2 – uczeń szkoły ponadpodstawowej” 

                                                
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Miasta Milanówka. 

 
§ 3. 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 

 

 

 
 

Przewodniczący  
     Rady Miasta Milanówka 
 
           Piotr Napłoszek 

 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
Pismem z dnia 17 września 2021 r. Prokurator Okręgowy w Warszawie wniósł do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Rady Miasta Milanówka z dnia 16 września 2019 r. 

w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka”. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2022 r. sprawy ze 

skargi Prokuratora Okręgowego w Warszawie na ww. uchwałę stwierdził nieważność zaskarżonej 

uchwały w części obejmującej załącznik do tej uchwały „Program Stypendialny Miasta Milanówka  

w zakresie: §4 ust. 1 pkt 3, §4 ust. 3, §5 ust. 9,10,11 (następujący po ust. 12), §9 ust. 9,10,11,12, §15 

ust. 2, §16 ust. 9,10,11,13, §19 ust. 5,6,7, §25 ust. 5,6,7,11. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał za zasadny zarzut skargi Prokuratora, dotyczący istotnego 

naruszenia prawa, tj. art. 90t ust. 4 u.s.o. przez m.in. §4 ust. 1 pkt 3 załącznika do ww. uchwały, poprzez 

to, że nie wymienia się w tym punkcie uczniów klas I-III szkoły podstawowej, a w konsekwencji wyklucza 

możliwość spełnienia przez nich jednego z warunków dających podstawę do ubiegania się  

o stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne, a nadto, z uwagi na to, ze wprowadza dodatkowe 

kryterium, tj. bardzo dobrej oceny zachowania. Sąd uznał warunek tak sformułowany za naruszający 

zasadę równości wobec prawa, o której mowa w art. 32 Konstytucji RP. 

Wobec powyższego, po uchyleniu przez Sąd zapisu § 4 ust. 1 pkt. 3 załącznika do ww. uchwały 

stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne mógłby otrzymać uczeń 

spełniający jednocześnie oba poniższe warunki: 

a) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiego lub wojewódzkiego konkursu wiedzy 

organizowanego zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, 

a) potwierdzenie swych wysokich  umiejętności i wiedzę innymi znaczącymi osiągnięciami  

w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich lub rejonowych, 

świadczącymi o stałym zaangażowaniu ucznia we własny rozwój w tejże dziedzinie albo 

wysokimi wynikami w zewnętrznych egzaminach i sprawdzianach (co najmniej 95%), 

co mogłoby zmniejszyć krąg uczniów, ubiegających się o stypendium Burmistrza Miasta Milanówka. 

W związku z powyższym postanowiono dodać do § 4 ust. 1  pkt 3, stąd uczeń będzie musiał spełnić dwa  

z trzech, wymienionych warunków. Mając na uwadze, że celem ustanowienia „Programu 

Stypendialnego Miasta Milanówka” jest w szczególności promowanie młodych, uzdolnionych 

mieszkańców,  mobilizacja do dalszej pracy nad sobą oraz sprzyjanie rozwojowi uzdolnień  

i zainteresowań wprowadzenie do załącznika uchwały nowego, dodatkowego punktu zwiększy grupę 

docelową uzdolnionych uczniów, dzięki czemu wsparcie otrzymają uczniowie zdolni i wyróżniający się 

wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


