
U C H W A Ł A   Nr  67/VIII/07

Rady   Miasta   Milanówka 

 z dnia 21 czerwca 2007 r.

w  sprawie: ustanowienia  Nagrody  i  Stypendium  Burmistrza  Miasta  Milanówka  za  wybitne
                       osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne oraz określenia zasad ich przyznawania

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i 9, art. 18 ust. 2 pkt 14a oraz art. 40 ust. 1 i art. 42  
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 
142, poz.1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art.90t ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku 
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - Rada 
Miasta Milanówka   u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia  się  Nagrodę  i  Stypendium Burmistrza  Miasta  Milanówka  dla  uczniów i  studentów 
mieszkających w Milanówku za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne.

§2.

1. Celem  przyznania  Nagrody  i  Stypendium  jest  wspieranie  edukacji  najzdolniejszych  uczniów  
i studentów, osiągających wybitne wyniki edukacyjne bądź artystyczne.

2. Nagroda  i  Stypendium  powinny  sprzyjać  rozwijaniu  uzdolnień  i  zainteresowań,  pobudzaniu 
twórczego myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, 
mobilizacji do dalszej pracy nad sobą.

 § 3.

Wysokość  środków finansowych  przeznaczonych  na  nagrody  i  stypendia  określa  na  dany  rok 
uchwała budżetowa przyjęta przez Radę Miasta Milanówka.

§ 4.

Szczegółowe  zasady  i  tryb  przyznawania  świadczenia  o  charakterze  motywacyjnym,  którym  
są Nagroda i  Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka określa regulamin będący  załącznikiem 
do niniejszej uchwały i stanowiący jej integralną część.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 6. 

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

      

         Przewodniczący
  Rady Miasta Milanówka

   Jerzy Olczak



Załącznik do Uchwały Nr 67/VIII/07
          Rady Miasta Milanówka
         z dnia 21 czerwca 2007 r. 

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA NAGRÓD (WYRÓŻNIEŃ) I STYPENDIÓW 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE LUB ARTYSTYCZNE 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Nagroda oraz Stypendium przeznaczone są dla mieszkających w Milanówku uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów szkół wyższych, którzy nie ukończyli 25 roku życia.
2. Nagroda  i  Stypendium  są  indywidualnym  wyróżnieniem  dla  uczniów  i  studentów,  których  zdolności  i 

zainteresowania  wykraczają  poza  program  szkolny  lub  program  studiów  i  którzy  mogą  się  poszczycić 
znaczącymi osiągnięciami edukacyjnymi lub artystycznymi. 

ROZDZIAŁ II
Kryteria i zasady przyznawania stypendium

§ 2.
1. Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń, który spełnia następujące warunki:

1) uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego lub wojewódzkiego konkursu wiedzy organizowanego 
zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym,

2) swe  wysokie  umiejętności  i  wiedzę  potwierdził  innymi  znaczącymi  osiągnięciami  w  konkursach 
międzynarodowych,  ogólnopolskich,  wojewódzkich  lub  rejonowych  albo  wysokimi  wynikami  w 
zewnętrznych egzaminach i sprawdzianach,

2. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń, który spełnia następujące warunki:
1) uzyskał  tytuł  laureata  lub  zdobył  co  najmniej  3  miejsce  w  międzynarodowym  lub  ogólnopolskim 

konkursie, przeglądzie, festiwalu albo odniósł sukces artystyczny rangi ogólnopolskiej,
2) swe  szczególne  zdolności  i  wiedzę  potwierdził  innymi  znaczącymi  osiągnięciami  w  konkursach 

międzynarodowych, ogólnopolskich, wojewódzkich lub rejonowych.
3. Stypendium za szczególne osiągnięcia w edukacji może otrzymać student, który spełnia następujące warunki:

1) uzyskał  tytuł  laureata  lub  finalisty  ogólnopolskiego  konkursu  wiedzy  albo  zdobył  nagrodę  w 
ogólnopolskim konkursie na prace naukową, albo jest autorem znaczącej publikacji naukowej,

2) swe  wysokie  umiejętności  i  wiedzę  potwierdził  innymi  znaczącymi  osiągnięciami  w  konkursach 
międzynarodowych,  ogólnopolskich,  wojewódzkich  albo  osiągnięciami  w pracy  w kołach  naukowych, 
udziałem w pracach naukowo-badawczych lub współpracą z ośrodkami naukowymi.

4. Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne może otrzymać student, który spełnia następujące warunki:
1) uzyskał  tytuł  laureata  albo  zdobył  co  najmniej  3  miejsce  w  międzynarodowym  lub  ogólnopolskim 

konkursie twórczości artystycznej albo odniósł sukces artystyczny rangi co najmniej ogólnopolskiej,
2) swe szczególne  zdolności  i  wiedze potwierdził  w trakcie  studiów wysokimi  wynikami z  przedmiotów 

artystycznych lub innymi znaczącymi osiągnięciami w konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich,
3) jest  autorem  lub  współautorem  ważnego  wydarzenia  artystycznego,  zwłaszcza  adresowanego  do 

mieszkańców Milanówka.

ROZDZIAŁ III
Tryb i zasady postępowania o udzielenie stypendium

§ 3.
1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje:

1) dyrektorom placówek oświatowych po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej,
2) dyrektorom placówek kultury,
3) rektorom lub dziekanom szkół wyższych,
4) rodzicom lub opiekunom prawnym,
5) zainteresowanym studentom lub pełnoletnim uczniom.

2. Zgłaszający  powinien  wypełnić  formularz  wniosku o  przyznanie  stypendium,  który  stanowi  załącznik  do 
niniejszego regulaminu.

3. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1) uwierzytelnione  –  za  zgodność  z  oryginałem  –  kserokopie  dokumentów  dotychczasowych  osiągnięć 

kandydata (potwierdzenia udziału w konkursach, koncertach, katalogi wystaw, reprodukcje prac, recenzje, 
opinie nauczycieli, krytyków, specjalistów w danej dziedzinie),



2) opis zamierzeń edukacyjnych bądź artystycznych,
3) proponowane przeznaczenie stypendium.

4. Wnioski na formularzach, o których mowa w ust.  2,  należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w 
Milanówku w terminie  do  30  września  danego  roku  –  w przypadku  uczniów i  do  10  października  –  w 
przypadku studentów. 

5. Wniosek  powinien  dotyczyć  osiągnięć  kandydata  w  poprzedzającym  zgłoszenie  roku  szkolnym  lub 
akademickim.

6. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w ust. 2 może być składany po terminie, o którym 
mowa w ust. 4 po spełnieniu przez kandydata wymogów przyznania stypendium.

7. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
8. Stypendium i jego wysokość przyznaje Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 

lub Komisji Kultury.
9. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz pisemnie informuje wnioskodawcę.
 

§ 4.
1. Podstawę  ustalenia  wysokości  stypendium  za  wybitne  osiągnięcia  artystyczne  lub  edukacyjne  stanowi 

minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania 
stypendium.

2. Kwota stypendium stanowi sumę równych rat miesięcznych.

3. Wysokość miesięcznych rat stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne  może wynosić do 
50 % kwoty o której mowa w ust. 1.

§ 5.
1. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata.
2. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania w latach następnych.
3. Stypendium zostanie przyznane na czas trwania nauki w danym roku szkolnym/akademickim, nie dłużej niż 

10 miesięcy.
ROZDZIAŁ IV

Wypłata stypendiów
§ 6.

Studenci  i  uczniowie  pełnoletni  pobierają  stypendium  osobiście  lub  przez  pełnomocnika.  Za  uczniów 
niepełnoletnich pobierają stypendium ich rodzice lub prawni opiekunowie.

§ 7.
1. Burmistrz w uzasadnionych przypadkach może cofnąć wypłatę stypendium za wybitne osiągnięcia edukacyjne 

bądź artystyczne, jeżeli stypendysta:
1) został skreślony z listy uczniów lub studentów, albo przerwał naukę,
2) przestał być w trakcie roku szkolnego mieszkańcem Milanówka.

2. O  zaistnieniu  okoliczności  powodujących  cofnięcie  stypendium  wnioskodawca  winien  niezwłocznie 
powiadomić Burmistrza Miasta Milanówka. Decyzję o cofnięciu stypendium podejmuje Burmistrz Milanówka 
po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej.

3. Cofnięcie  stypendium  obowiązuje  od  pierwszego  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu  powstania 
okoliczności, o których mowa w ust. 1.

4. Należności  z  tytułu  nienależnie  pobranego  stypendium  podlegają  ściągnięciu  w  trybie  przepisów  o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

5. O przyznaniu lub cofnięciu stypendium Burmistrz informuje Radę Miasta Milanówka na najbliższej sesji. 

ROZDZIAŁ V
Kryteria i zasady przyznawania nagród i wyróżnień

§ 8.
Nagroda i wyróżnienie Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne mogą 
być przyznawane w dwóch kategoriach:

1) za szczególne osiągnięcia w roku kalendarzowym,
2) za wybitną dotychczasową działalność.

§ 9.
1. Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym wypłacanym z budżetu gminy, które stanowić powinno 

wyraz uznania za całokształt działalności lub osiągnięcie edukacyjne lub artystyczne o istotnym znaczeniu.
2. Wyróżnienie stanowi medal, puchar lub dyplom i przyznawane jest uczniowi bądź studentowi za całokształt 

działalności lub osiągnięcie edukacyjne lub artystyczne o istotnym znaczeniu.

ROZDZIAŁ VI
Tryb i zasady postępowania o udzielenie nagrody lub wyróżnienia

§ 10.



1. Kandydujący do nagrody lub wyróżnienia Burmistrza Miasta Milanówka powinien spełnić co najmniej  jeden 
z podanych warunków:
1) uzyskał czołowe miejsca w konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,
2) może zaprezentować własny dorobek twórczy (literacki, artystyczny, naukowy, techniczny),
3) swoimi osiągnięciami promuje miasto Milanówek w regionie, województwie, kraju i za granicą,
4) jest autorem znaczących wydarzeń artystycznych.

2. Nagrodę lub wyróżnienie  przyznaje  się  również grupie  uczniów (zespołowi,  drużynie,  itp.)  za  szczególne 
osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne (co najmniej na szczeblu wojewódzkim).

§ 11.
1. Prawo zgłaszania kandydatów do nagród lub wyróżnień przysługuje:

1) dyrektorom placówek oświatowych,
2) dyrektorom placówek kultury,
3) rektorom lub dziekanom szkół wyższych,
4) rodzicom lub opiekunom prawnym,
5) zainteresowanym studentom lub pełnoletnim uczniom.

2. Zgłaszający  powinien  wypełnić  formularz  wniosku  o  przyznanie  nagrody,  który  stanowi  załącznik  do 
niniejszego regulaminu.

3. Do  wniosku  o  przyznanie  nagrody  należy  dołączyć  uzasadnienie (przykłady  konkretnych  osiągnięć 
potwierdzone kserokopiami dyplomów, podziękowań, listów, itp.).

4. Wnioski na formularzach, o których mowa w ust. 2, należy składać do końca grudnia danego roku i podlegają 
one wspólnemu rozpoznaniu w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.

§ 12.
1. Podstawą ustalenia wysokości przyznawanej nagrody jest minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na 

dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania nagrody.
2. Ustala się następującą kategorię nagród dla uczniów lub studentów:

1) nagroda indywidualna I stopnia w wysokości do 700% kwoty z ust. 1,
2) nagroda indywidualna II stopnia w wysokości do 500% kwoty z ust. 1,
3) nagroda zespołowa I stopnia w wysokości do 1400 % kwoty z ust. 1,
4) nagroda zespołowa II stopnia w wysokości do 1000 % kwoty z ust. 1.

3. W przypadku nagrody zespołowej wniosek o przyznanie nagrody powinien uwzględniać wszystkich członków 
zespołu.

§ 13.
Ustala się następujące kategorie wyróżnień:

1) wyróżnienie indywidualne,
2) wyróżnienie zespołowe.

§ 14.
1. Nagrody  i  wyróżnienia  przyznaje  Burmistrz  Miasta  Milanówka  po  zasięgnięciu  opinii  Komisji  Edukacji, 

Nauki i Młodzieży lub Komisji Kultury.
2. Po  przyznaniu  nagrody  lub  wyróżnienia  Burmistrz  zawiadamia  Nagrodzonego  (wyróżnionego)  oraz 

wnioskodawcę.
3. Sposób wypłaty przyznanej nagrody uzgadniany jest z nagrodzonym.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 15.
Tryb  i  procedura  przyznawania  nagród  i  stypendiów oraz  wykaz  osób,  które  je  otrzymały  podawane  są  do 
wiadomości  publicznej  w szkołach, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Milanówku oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

§ 16.
Referat  Oświaty  Urzędu  Miejskiego  w  Milanówku  jest  odpowiedzialny  za  przygotowanie  wypłaty  nagród  i 
stypendiów oraz za zorganizowanie uroczystości ich wręczenia.



WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/STYPENDIUM

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

(dla studentów)

1. Nazwisko i imię kandydata do nagrody/stypendium:.........................................................................

2. Data i miejsce urodzenia: ................................................................................................................

3. Adres zamieszkania (ulica, nr, kod, miejscowość, numer telefonu): 

     ..............................................................................................................................................................

4. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)

     ..............................................................................................................................................................

5. Szkoła wyższa, której studentem jest kandydat: 

     ..............................................................................................................................................................

6. Informacja o studiach:

a) wydział szkoły wyższej, kierunek studiów: 

     ..............................................................................................................................................................

b) typ studiów (dzienne, zaoczne, inne):

     ..............................................................................................................................................................

c) stan studiów (rok, ukończony semestr):

     ..............................................................................................................................................................

7. Nazwisko i imię osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej oraz adres:

     ..............................................................................................................................................................

     ..............................................................................................................................................................

8. Dokumenty  (załączniki  do  wniosku)  potwierdzające  konkretne  osiągnięcia  kandydata  
w danym roku akademickim (wyszczególnić, jakie) wraz z uzasadnieniem zgłoszenia wniosku, 
opinia rektora lub dziekana szkoły wyższej.

Milanówek, dnia ........................................ Podpis zgłaszającego ..............................................

(pieczęć instytucji)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem nagrody/stypendium, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r.)
 

Podpis osoby ubiegającej się o nagrodę/stypendium: .................................................................



WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY/STYPENDIUM

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA 

(dla uczniów)

1. Nazwisko i imię kandydata do nagrody/stypendium: .........................................................................

2. Data i miejsce urodzenia: ................................................................................................................

3. Adres zamieszkania (ulica, nr, kod, miejscowość, numer telefonu): 

     ..............................................................................................................................................................

4. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów):

     ..............................................................................................................................................................

5. Szkoła, której uczniem jest kandydat (klasa):

     ..............................................................................................................................................................

6. Nazwisko i imię osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej oraz adres:

     ..............................................................................................................................................................

     ..............................................................................................................................................................

7. Dokumenty (załączniki  do wniosku) potwierdzające konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku 

szkolnym (wyszczególnić, jakie), uzasadnienie zgłoszenia wniosku, opinia rady pedagogicznej szkoły 

albo dyrektora placówki oświatowej lub kulturalno-oświatowej. 

Milanówek, dnia ........................................ Podpis zgłaszającego ..............................................

(pieczęć instytucji)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem nagrody/stypendium, zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z 1997 r.)
 

Podpis osoby ubiegającej się o nagrodę/stypendium: .................................................................


