
NAf:lA MIAST A MARKI
~I: 8. I"lbud15klego 915
@§=~.,O MAR K I Uchwala nr X/72/2011

t~l. (~~~~) 781-10-03
F~»( 781-1~·78 Rady Miasta Marki

\\J\)j, MazoWleckie
z dnia 22 czerwca 2011 roku

w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczni6w szk61
ponadgimnazjalnych i dla student6w bedacych mieszkaiicami miasta

Marki.

Na podstawie art. 18 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0

samorzadzie gminnym (tekstjednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z
pozniejszymi zmianami) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 7
wrzesnia 1991 roku 0 systemie oswiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr
256, poz. 2572 z pozniejszymi zmianami) uchwala sie, c? nastepuje:

§1
Tworzy sie fundusz stypendialny dla wyrozniajacych sie w nauce uczniow szko!
ponadginmazjalnych oraz dla studentow bedacych mieszkancami miasta Marki.

§2
Przyznawanie stypendi6w rna charakter uznaniowy przy uwzglednieniu trybu i
sposobu przyznawania stypendi6w okreslonych w .Zasadach przyznawania
stypendi6w Miasta Marki" stanowiacych zalacznik do niniejszej uchwaly,

§3
Upowaznia sie Burmistrza Miasta Marki do powolania Komisji Stypendialnej
rozpatrujacej wnioski 0 przyznanie stypendium oraz ustanawiania w budzecie
miasta srodkow finansowych na ten eel.

§4
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Marki.

§5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

piwI@JNI~P;CY
'~~

M rc~n Piotrowski
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RADA MIAST A MARKI
AI .J Pit ,ud"kiego 95
05~270 MARK!

tel, (0-22) 781-10-03
Fax 781-13-78

uio]. Mazowieckie
Zalacznik

do uchwaly Nr XJ72/20 II
Rady Miasta Marki

z duia 22 czerwca 20 II roku

Zasady przyznawania Stypendi6w Miasta Marki

§1
1. Prawo do ubiegania sie 0 przyznanie stypendium Miasta Marki przysluguje

uczniom szkol ponadginmazjalnych i studentom ksztalcacych sie w
szkolach wyzszych, bedacym stalymi mieszkancami miasta Marki.

2. Stypendium Miasta Marki przyznaje sie w nastepujacych kategoriach:
a) za osiagniecia w nauce,
b) za osiagniecia sportowe Iub artystyczne oraz dobre wyniki w nauce.

§2
1. Ustanawia sie liczbe i wysokosc stypendi6w Miasta Marki:

1) za osiagniecia w nauce:
a) 5 rownych stypendi6w d1a uczni6w szkol ponadginmazjalnych

w wysokosci 200 zl na miesiac,
b) 5 r6wnych stypendi6w dla student6w szkol wyzszych - w

wysokosci 300 zl na miesiac
2) za osiagniecia sportowe lub artystyczne oraz dobre wyniki w nauce:

- 5 rownych stypendi6w dla uczniow szkol ponadginmazjanych 1

studentow w wysokosci 200 zl na miesiac,
2. W przypadku, gdy nie zostanie przyznana maksymalna Iiczba stypendi6w,

w jednej z grup stypendystow, 0 kt6rej mowa w ust. 1, Komisja
Stypendialna moze zwiekszyc liczbe stypendiow w innej z grup.

§3
1. Stypendia dla uczniow za osiagniecia w nauce przysluguja przede

wszystkim:
a) Iaureatom badz finalistom olimpiad i konkursow przedmiotowych

ogolnopolskich i rniedzynarodowych, osiagajacym jednoczesnie
wysokie wyniki w nauce,

b) Iaureatom badz finalistom oIimpiad i konkurs6w przedmiotowych
szczebla wojew6dzkiego Iub powiatowego osiagajacym jednoczesnie
wysokie wyniki w nauce,

c) uczniom uzyskujacym wysokie wyniki w nauce Iub legitymujacym
sie osiagnieciami z wybranej dziedziny i ujawniajacym szczegolne
uzdolnienia,
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d) uczniom aktywnie dzialajacym na rzecz srodowiska rowiesniczego
lub miejskiego i osiagajacym jednoczesnie bardzo dobre wyniki w
nauce,

2. Stypendia dla studentow za osiagniecia w nauce, a takze w dzialalnosci
tworczej i spolecznej na rzecz Miasta przysluguja przede wszystkim
studentom, ktorzy:
a) biora udzial w programach naukowych i popularyzatorskich, osiagajac

jednoczesnie wysokie wyniki w nauce,
b) zdobywaja dodatkowe kwalifikacje na studiach rownoleglych,

osiagajac jednoczesnie wysokie wyniki w nauce;
c) czynnie uczestnicza lub wspolorganizuja konferencje

miedzynarodowe, ogolnopolskie, miedzyuczelniane, osiagajac
rownoczesnie wysokie wyniki w nauce.

§4
Stypendia za osiagniecia sportowe lub artystyczne oraz dobre wyniki w nauce
przyshiguja przede wszystkim:

1) za osiagniecia sportowe:
a) czlonkom Kadry Narodowej Seniorow lub Juniorow oraz

czlonkom Kadry Wojewodztwa Seniorow lub Juniorow w danej
dyscyplinie sportu, osiagajacym jednoczesnie dobre wyniki w
nauce,

b) zwyciezcom tumiej6w sportowych miedzynarodowych,
ogolnopolskich i wojewodzkich, osiagajacych jednoczesnie
dobre wyniki w nauce.

2) za osiagniecia artystyczne:
- laureatom konkursow i przegladow 0 charakterze artystycznym na

szczeblu miedzynarodowym, ogolnopolskim oraz wojewodzkim,
osiagajacym jednoczesnie dobre wyniki w nauce.

§5
I. Uczniowie klas pierwszych oraz studenci pierwszego roku dokumentuja

swoje osiagniecia z poprzednich etap6w ksztalcenia, z zastrzezeniem, ze
nie mozna Iegitymowac sie kolejny raz osiagnieciami, za ktore stypendium
bylo juz przyznane.

2. Studenci zobowiazani SlJ: do dolaczenia do wniosku zaswiadczenia z
uczelni potwierdzajacego fakt studiowania oraz wysokosc sredniej ocen za
poprzedni rok lub lata.

3. Zalaczone do wniosku osiagniecia musza bye potwierdzone za zgodnosc z
oryginalem przez:
a) szkole lub uczelnie,
b) organizacje lub instytucje, na rzecz ktorej pracuje uczen lub student,
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c) organizacje lub klub sportowy, do ktorego uczeszcza uczen,
d) inspektora Zespolu Obslugi Placowek Oswiatowych na podstawie

przedstawionych do wgladu oryginalow.

§6
1. Wzor wniosku 0 Stypendium Miasta Marki przedstawia zalacznik do

niniejszych Zasad.
2. Wnioski 0 stypendium Miasta Marki mega skladac:

a) sami zainteresowani,
b) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
c) rady pedagogiczne badz rady szkol,
d) dyrekcje szkol,
e) organizacje samorzadowe i spoleczne,
f) wladze klubow i organizacji sportowych.

§7
1. Wnioski 0 przyznanie stypendiow Miasta Marki przyjmowane sa przez

Kancelarie Ogolna Urzedu Miasta Marki w terminie do 5 pazdziernika
kazdego roku.

2. Wnioski, ktore wplyna do Kancelarii po terminach okreslonych w ust. 1 nie
beda podlegaly rozpatrzeniu przez Komisje Stypendialna,

§8
1. Komisja Stypendialna dziala i podejmuje decyzje z upowaznienia

Burmistrza Miasta Marki.
2. Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysluguje odwolanie.
3. Komisja Stypendialna do koiica roku kalendarzowego zobowiazana jest za

posrednictwem Burmistrza Miasta Marki przedstawic Radzie Miasta Marki
sprawozdanie z dzialalnosci,

§9
Stypendia przyznawane sa na 10 miesiecy:
1) dla uczniow od wrzesnia do czerwca,
2) dla studentow od pazdziernika do lipca.

§ 10
1. Przed pierwsza wyplata stypendysta sklada w Zespole Obslugi Placowek

Oswiatowych w Markach oswiadczenie "osoby otrzyrnujacej stypendium,
o ktorym mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku 0

podatku dochodowym od osob fizycznych" - tzw. PIT 2c.
2. Stypendia beda wyplacane miesiecznie na konto osobiste stypendysty lub

jego rodzica/opiekuna prawnego, po uprzednim zlozeniu w Zespo1e
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Obslugi Placowek Oswiatowych w Markach pisemnej informacji
zawierajacej nazwe banku, numer konta oraz dane osobowe jego
wlasciciela,

3. Komisja Stypendialna moze pozbawic stypendyste prawa do stypendium,
gdy swoim niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami wspolzycia
spolecznego lub ogolnie przyjetymi obyczajami, narazil on na szwank
dobre imie Miasta Marki, klubu sportowego lub organizacji, ktorej jest
reprezentantem.

p~_w,!1NI\)CY
vr~~

Marcin Piotrowski
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Zalacznik do Zasad przyznawania
Stypendium Miasta Marki

- Wz6r wniosku

MIE1SCQWO$C. DATA

1M!!; NAZWISKO ucznia/studenta

ADRES zameldowaniastalegozamieszkania

numertelefonu kontaktowegc

SZKOLAlUCZELNIA

kIasalrok i wydzial(na rozpoczynajacy siC( r.szk./akad. podanyponizej)

uezniowie Idas I / studenei I roku
proszeni SCI 0 podaniejakiej szkolysCi absolwentami

Srednia za ostatni rok szkolny/akademieki

KOMISJA STYPENDIALNA
MIASTA MARK!

WNIOSEK 0 PRZYZNANIE STYPENDIUM MIASTA MARKI
na rok szkolny/akademicki .

UZASADNIENIE WNIOSKU

...................................................................................................~ .
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....................................................................................................................

Wyrazam zgode naprzetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku 0 przyznanie Stypendium Miasta
Morici, dlapotrzeb niezbednych doprzeprowadzenia przez Komisje Stypendialna spraw zwiazanych z rozpatrywaniem
wniosku zgodnie z ustawa z doia29 sierpnia 1997 roku 0 ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr iOl, poz, 926
z p6iniejszymi zmianami).

podpis wnioskodawcy

LICZBA ZALJ\CZNIKOW (z opisem czego dotycza)
*Potwierdzeniem sredniej ocen ucznia jest swiadectwo (kopia poswiadczona za zgodnosc z oryginalem) i

kopia zaswiadczenia z OKE 0 wyniku egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;
w przypadku student6w oryginalnym zalacznlkiem musi bye aktualne zaswiadczenie z uczelni, ze osoba
skladajaca wniosekjest studentem danej uezelni, na danym roku, wydziale z wyliczona srednia ocen
(z ostatniego roku lub lat).
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