
                                                

UCHWAŁA Nr 114/X/19 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia 16 września 2019 roku 

 

w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka”  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.),  art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1481 ze zm.) w związku z art. 96 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.), art. 7b 

ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności 

kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie (dz. U. z 2019 r. poz.1468): Rada Miasta Milanówka uchwala co następuje: 

§ 1 
 

Ustanawia się „Program Stypendialny Miasta Milanówka” w brzmieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
 

Środki finansowe przeznaczone na realizację „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka” 

zabezpieczane są corocznie w budżecie Miasta Milanówka. 

 
§ 3 

 

Traci moc uchwała Nr 86/IX/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2019 r., poz. 8799). 

 

§ 4 
 

Wnioski o przyznanie stypendium złożone na podstawie uchwały Nr 86/IX/19 Rady Miasta Milanówka  

z dnia 24 czerwca 2019 r., nierozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, podlegają 

rozpatrzeniu w oparciu o „Program Stypendialny Miasta Milanówka, o którym mowa w § 1. 

 

§ 5 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 6 
 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

Janina Moława 

 

 
 

 



Załącznik  do Uchwały Nr114/X/19 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 16 września 2019 r. 

 

„PROGRAM STYPENDIALNY MIASTA MILANÓWKA” 

 
 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 

„Program Stypendialny Miasta Milanówka” określa szczegółowe warunki udzielania pomocy o charakterze 

motywacyjnym uzdolnionym dzieciom i młodzieży z Milanówka oraz pobierającej naukę na terenie Miasta 

Milanówka bez względu na miejsce zamieszkania, oraz osobom wyróżniającym się w działalności sportowej, 

jak również zakres udzielania tej pomocy i tryb postępowania przy jej udzielaniu. 
 

§ 2 
 

„Program Stypendialny Miasta Milanówka” obejmuje następujące rodzaje pomocy o charakterze motywacyjnym: 

1) stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne 

2) stypendia za szczególne osiągnięcia artystyczne 

3) nagrody za szczególne osiągniecia edukacyjne lub artystyczne 

4) stypendia sportowe  

5) nagrody dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej 
 

§ 3 
 

Program Stypendialny Miasta Milanówka sprzyja rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań, pobudzaniu twórczego 

myślenia, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, mobilizacji do dalszej 

pracy nad sobą.  
 

ROZDZIAŁ II 

Stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne 
 

§ 4. 
 

1. Uczeń pobierający naukę na terenie Miasta Milanówka bądź będący jej mieszkańcem,  może otrzymać 

stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne jeśli spełnia co najmniej dwa 

z poniższych warunków: 

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, świadczącymi o stałym 

zaangażowaniu ucznia we własny rozwój w tejże dziedzinie albo wysokimi wynikami w zewnętrznych 

egzaminach i sprawdzianach (co najmniej 95%), 

3) w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę  

zachowania i średnią ocen: 

a) 5,6 – uczeń klasy IV-VI  szkoły podstawowej 

b) 5,4 - uczeń klasy VII-VIII szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalnej- do wygaszenia 

c) 5,2 – uczeń w szkole ponadpodstawowej 

2. Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać student, który 

łącznie spełnia następujące warunki: 



1) uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy albo zdobył nagrodę  

w ogólnopolskim konkursie na pracę 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, 

3) nie ukończył 25 roku życia 

4) jest mieszkańcem Milanówka. 

3. Uczniowie/studenci, którzy spełniają przesłanki określone w ust.1 lub 2, mieszkający w Milanówku,  

a pobierający naukę poza Gminą Milanówek, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium pod warunkiem 

złożenia oświadczenia, że nie otrzymali innego stypendium edukacyjnego za wskazane we wniosku 

osiągniecia od samorządu gminnego właściwego dla siedziby szkoły/uczelni, ani że nie ubiegają się o takie 

stypendium. 

§ 5. 
 

1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje: 

1) dyrektorom szkół po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej -w przypadku uczniów, 

2) kierownikom jednostek organizacyjnych uczelni – w przypadku studentów, 

3) rodzicom lub opiekunom prawnym- w przypadku niepełnoletnich uczniów, 

4) pełnoletnim uczniom lub studentom. 

2. Zgłaszający powinien złożyć do Burmistrza Miasta Milanówka pisemny wniosek o przyznanie stypendium.  

3. Wzór wniosku zawierający szczegółowy zakres zbieranych w nim danych, w tym określenie wnioskodawcy, 

dane kandydata do stypendium oraz dane dotyczące osiągnięć kandydata, określi Burmistrz Miasta Milanówka  

w drodze zarządzenia. 

4. Do wniosku o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć: 

1) uwierzytelnione - za zgodność z oryginałem- kserokopie dokumentów dotychczasowych osiągnięć 

kandydata (potwierdzenia udziału w konkursach, dyplomy, świadectwa), 

2) opinie rady pedagogicznej albo dyrektora szkoły – w przypadku ucznia, opinię dziekana lub opiekuna 

roku -w przypadku studenta, 

3) opis zamierzeń edukacyjnych. 

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

akademickim. 

6. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka w terminie od 1 do 30 

września danego roku- w przypadku uczniów i od 1 września do 10 października – w przypadku studentów. 

7. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w ust. 2 może być składany po terminie,  

o którym mowa w ust. 6 po spełnieniu przez kandydata wymogów przyznania stypendium i podlega 

wspólnemu rozpoznaniu w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. 

8. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

9. Oceny formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza 

Miasta Milanówka w celu rozpatrzenia i zaopiniowania złożonych wniosków. 

10.  W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

1)  2 przedstawiciele Burmistrza Miasta Milanówka- pracownicy Urzędu  

2)  2 przedstawiciele Rady Miasta Milanówka. 

11. Prace Komisji Stypendialnej prowadzone są w przypadku udziału w jej posiedzeniu co najmniej  

50%  jej członków. 



12. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do ich 

usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

11. Z prac Komisji Stypendialnej sporządza się protokół uwzględniający rekomendowane kwoty stypendium dla 

rozpatrywanych wniosków i przekazuje Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

12.  Ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Milanówka. 

13. Decyzja Burmistrza Miasta Milanówka jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

14. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz pisemnie informuje wnioskodawcę. 
 

§ 6. 
 

1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium stanowi minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na 

dzień złożenia wniosku. 

2. Kwota stypendium stanowi sumę równych rat miesięcznych. 

3. Wysokość miesięcznych rat stypendium może wynosić do 50% kwoty o której mowa w ust. 1. 

4. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata. 

5. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania w latach następnych. 

6. Stypendium zostanie przyznane na czas nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok (12 miesięcy). 
 

 

§ 7. 
 

1. Stypendyści pełnoletni lub rodzice/prawni opiekunowie uczniów niepełnoletnich, po otrzymaniu 

informacji o przyznaniu stypendium podpisują z Burmistrzem Miasta Milanówka umowę stypendialną. 

2. Stypendyści pełnoletni pobierają stypendium osobiście lub przez pełnomocnika. Za uczniów 

niepełnoletnich pobierają stypendium ich rodzice lub prawni opiekunowie. 

3. Burmistrz w uzasadnionych przypadkach może cofnąć wypłatę stypendium jeżeli stypendysta: 

1) został skreślony z listy uczniów lub studentów, albo przerwał naukę, 

2) pobiera naukę poza terenem gminy i przestał być w trakcie roku szkolnego mieszkańcem Milanówka, 

3) otrzymał stypendium edukacyjne od samorządu gminnego właściwego dla siedziby szkoły/uczelni do 

której uczęszcza. 

4. O zaistnieniu okoliczności powodujących cofnięcie stypendium wnioskodawca winien niezwłocznie 

powiadomić Burmistrza Miasta Milanówka. 

5. Decyzję o pozbawieniu ucznia lub studenta stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Milanówka na 

uzasadniony wniosek wnioskodawcy lub z własnej inicjatywy. 

6. Cofnięcie stypendium obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania 

okoliczności, o której mowa w ust. 3. 

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

 

ROZDZIAŁ III 

Stypendia za szczególne osiągnięcia artystyczne 
 

§ 8. 
 

1. Uczeń pobierający naukę na terenie Miasta Milanówka bądź będący jej mieszkańcem,  może otrzymać 

stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za szczególne osiągnięcia artystyczne jeśli łącznie 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 



2. Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za szczególne osiągnięcia artystyczne może otrzymać student, 

który łącznie 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 wiedzę 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, 

3) nie ukończył 25 roku życia 

4) jest mieszkańcem Milanówka. 

3. Uczniowie/studenci, którzy spełniają przesłanki określone w ust.1 lub 2, mieszkający w Milanówku,  

a pobierający naukę poza Gminą Milanówek, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium pod warunkiem 

złożenia oświadczenia, że nie otrzymali innego stypendium za wskazane we wniosku osiągniecia od 

samorządu gminnego właściwego dla siedziby szkoły/uczelni, ani że nie ubiegają się o takie stypendium. 

 

§ 9. 

1. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje: 

1) dyrektorom szkół – w przypadku uczniów, 

2) kierownikom jednostek organizacyjnych uczelni – w przypadku studentów, 

3) dyrektorom placówek kultury, 

4) rodzicom lub opiekunom prawnym, 

5) studentom lub pełnoletnim uczniom.  

2. Zgłaszający powinien złożyć do Burmistrza Miasta Milanówka pisemny wniosek o przyznanie stypendium.  

3. Wzór wniosku zawierający szczegółowy zakres zbieranych w nim danych, w tym określenie wnioskodawcy, 

dane kandydata do stypendium oraz dane dotyczące osiągnięć kandydata, określi Burmistrz Miasta 

Milanówka w drodze zarządzenia. 

4. Do wniosku o którym mowa w ust. 2 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 artystycznych. 

5. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka w terminie od 1 do 30 

września danego roku- w przypadku uczniów i od 1 września do 10 października – w przypadku studentów. 

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

akademickim  

7. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w ust. 2 może być składany po terminie,  

o którym mowa w ust. 5 po spełnieniu przez kandydata wymogów przyznania stypendium i podlega 

wspólnemu rozpoznaniu w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. 

8. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

9. Oceny formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza 

Miasta Milanówka w celu rozpatrzenia i zaopiniowania złożonych wniosków. 

10.  W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

1)  2 przedstawiciele Burmistrza Miasta Milanówka- pracownicy Urzędu,  

2)  2 przedstawiciele Rady Miasta Milanówka. 

11.  Prace Komisji Stypendialnej prowadzone są w przypadku udziału w jej posiedzeniu co najmniej  

50%  jej członków. 



12.  W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do ich 

usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

13.  Z prac Komisji Stypendialnej sporządza się protokół uwzględniający rekomendowane kwoty stypendium 

dla rozpatrywanych wniosków i przekazuje Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

14.  Ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Milanówka. 

15.  Decyzja Burmistrza Miasta Milanówka jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

16. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz pisemnie informuje wnioskodawcę. 

 

§10. 

1. Podstawę ustalenia wysokości stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne stanowi minimalne 

wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień złożenia wniosku. 

2. Kwota stypendium stanowi sumę równych rat miesięcznych. 

3. Wysokość miesięcznych rat stypendium może wynosić do 50% kwoty o której mowa w ust. 1. 

4. Stypendium przyznawane jest niezależnie od sytuacji materialnej kandydata. 

5. Uzyskanie stypendium w jednym roku nie wyklucza możliwości jego otrzymania w latach następnych. 

6. Stypendium zostanie przyznane na czas nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok (12 miesięcy). 
 

 

§ 11. 
 

1. Stypendyści pełnoletni lub rodzice /prawni opiekunowie uczniów niepełnoletnich, po otrzymaniu informacji 

o przyznaniu stypendium podpisują z Burmistrzem Miasta Milanówka umowę stypendialną. 

2. Stypendyści pełnoletni pobierają stypendium osobiście lub przez pełnomocnika. Za uczniów niepełnoletnich 

pobierają stypendium ich rodzice lub prawni opiekunowie. 

 

§ 12. 
 

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

artystyczne jeżeli stypendysta: 

1) został skreślony z listy uczniów lub studentów 

2)  utracił zdolność do uprawiania dyscypliny artystycznej, bądź zaprzestał jej uprawiania z innych przyczyn, 

3) pobiera naukę poza terenem gminy i przestał być w trakcie roku szkolnego mieszkańcem Milanówka, 

4) otrzymał stypendium za osiągnięcia artystyczne od samorządu gminnego właściwego dla siedziby 

szkoły/uczelni do której uczęszcza. 

2. O zaistnieniu okoliczności powodujących cofnięcie stypendium wnioskodawca winien niezwłocznie 

powiadomić Burmistrza Miasta Milanówka. 

3. Decyzję o pozbawieniu ucznia lub studenta stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Milanówka na 

uzasadniony wniosek wnioskodawcy lub z własnej inicjatywy. 

4. Cofnięcie stypendium obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu powstania 

okoliczności, o której mowa w ust. 1. 

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

 

ROZDZIAŁ IV 

Nagrody za szczególne osiągniecia edukacyjne lub artystyczne 
 

§ 13. 
 

Nagroda Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne może być 

przyznawana w dwóch kategoriach: 



1) za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym lub akademickim poprzedzającym rok przyznania nagrody, 

2) za wybitną dotychczasową działalność. 
 

§ 14. 
 

Nagroda jest jednorazowym stypendium pieniężnym, które stanowić powinno wyraz uznania za całokształt 

działalności lub osiągnięcie edukacyjne lub artystyczne  o istotnym znaczeniu. 

 

§ 15. 
 

1. O nagrodę Burmistrza Miasta Milanówka może ubiegać się uczeń/student pobierający naukę na terenie 

Miasta Milanówka, bądź będący jej mieszkańcem jeśli spełni 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 osiągnieciami promuje Miasto Milanówek w regionie, województwie, kraju i za granicą, 

4) jest autorem znaczących wydarzeń artystycznych. 

2. Uczniowie/studenci, którzy spełniają przesłanki określone w ust.1, mieszkający w Milanówku, a pobierający 

naukę poza Gminą Milanówek, mogą ubiegać się o przyznanie nagrody pod warunkiem złożenia 

oświadczenia, że nie otrzymali innej nagrody/stypendium za wskazane osiągnięcia od samorządu gminnego 

właściwego dla siedziby szkoły/uczelni, ani że nie ubiegają się o taką nagrodę/ stypendium. 

3. Nagrodę przyznaje się również grupie uczniów (zespołowi, drużynie, itp.) za szczególne osiągnięcia 

edukacyjne lub artystyczne (co najmniej na szczeblu wojewódzkim). 
 

§ 16.  
 

1. Prawo zgłaszania kandydatów do nagród przysługuje: 

1) dyrektorom szkół, 

2) kierownikom jednostek organizacyjnych uczelni 

3) dyrektorom placówek kultury, 

4) rodzicom lub opiekunom prawnym, 

5) studentom lub pełnoletnim uczniom. 

2. Zgłaszający powinien złożyć do Burmistrza Miasta Milanówka pisemny wniosek o przyznanie nagrody.  

3. Wzór wniosku zawierający szczegółowy zakres zbieranych w nim danych, w tym określenie wnioskodawcy, 

dane kandydata do nagrody oraz dane dotyczące osiągnięć kandydata, określi Burmistrz Miasta Milanówka 

w drodze zarządzenia. 

4. Do wniosku o przyznanie nagrody 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, podziękowania, listy), 

2) opis zamierzeń edukacyjnych bądź artystycznych. 

5. Wnioski, o których mowa w ust. 2, należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka w terminie od 

1 do 10 października danego roku.  

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

akademickim. 

7. W uzasadnionych przypadkach wniosek, o którym mowa w ust. 2 może być składany po terminie,  

o którym mowa w ust. 5 po spełnieniu przez kandydata wymogów przyznania nagrody. 

8. Złożenie wniosku o nagrodę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. 

9. Oceny formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza 

Miasta Milanówka w celu rozpatrzenia i zaopiniowania złożonych wniosków. 



10. W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

1)  2 przedstawiciele Burmistrza Miasta Milanówka- pracownicy Urzędu,  

2)  2 przedstawiciele Rady Miasta Milanówka. 

11. Prace Komisji Stypendialnej prowadzone są w przypadku udziału w jej posiedzeniu co najmniej  

50%  jej członków. 

12. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do ich 

usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

13.  Z prac Komisji Stypendialnej sporządza się protokół uwzględniający rekomendowane kwoty nagród dla 

rozpatrywanych wniosków i przekazuje Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

14.  Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje Burmistrz Miasta Milanówka. 

15.  Decyzja Burmistrza Miasta Milanówka jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

16.  O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz pisemnie informuje wnioskodawcę.  

 

§ 17. 
 

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

dzień złożenia wniosku o nagrodę. 

2. Ustala się następującą kategorię nagród dla uczniów lub studentów: 

1) nagroda indywidualna I stopnia w wysokości do 400% kwoty z ust. 1, 

2) nagroda indywidualna II stopnia w wysokości do 300% kwoty z ust. 1, 

3) nagroda zespołowa I stopnia w wysokości do 200 % kwoty z ust. 1 dla każdego członka zespołu, 

4) nagroda zespołowa II stopnia w wysokości do 100 % kwoty z ust. 1 dla każdego członka zespołu, 

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

członków zespołu. 
 

 

ROZDZIAŁ V 
 

Stypendia sportowe 

 

§ 18. 

1. Stypendium sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym może 

otrzymać zawodnik, który w dniu złożenia wniosku:  

1) ukończył 12 10 lat i nie ukończył 25 lat; 

2) posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach 

sportowych; 

3) zamieszkuje na terenie Miasta Milanówka lub jest zrzeszonym w klubie sportowym mającym siedzibę  

i działającym na terenie Miasta Milanówka;  

4) godnie reprezentuje Miasto Milanówek; 

5) po otrzymaniu informacji o przyznaniu stypendium podpisze z Burmistrzem Miasta Milanówka umowę 

stypendialną . 

2. Za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, o których mowa  

w § 1 ust.1 przyjmuje się: 

1)  udział zawodnika w Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata  

2)  zajęcie przez zawodnika miejsc od 1-10 na Mistrzostwach Europy, 

3)  zajęcie przez zawodnika miejsc medalowych we współzawodnictwie o Mistrzostwo Polski lub 

Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, 

4)  powołanie do kadry Polski w danej dyscyplinie sportu. 



3. Stypendium przyznaje się za osiągnięcia indywidualne, a także zawodnikom - członkom drużyn sportowych, 

spełniającym kryteria określone w ust. 1, a ich drużyny osiągnęły wysokie wyniki sportowe we 

współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym określone w ust. 2 pkt.1 - 3. 

4. Zawodnicy, którzy spełniają przesłanki określone w ust.1, a trenują w klubach sportowych mających 

siedzibę poza Gminą Milanówek, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium sportowego pod warunkiem 

złożenia oświadczenia, że nie otrzymali innego stypendium sportowego od samorządu gminnego 

właściwego dla siedziby klubu, który reprezentują, ani że nie ubiegają się o takie stypendium.   
 

§ 19. 

1. Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta Milanówka na wniosek: 

1) klubu sportowego, w którym zrzeszony jest zawodnik; 

2) trenerów, 

     po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej. 

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium zawodnikowi, który osiągnął wysokie wyniki sportowe  

w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, zawierający szczegółowy zakres 

zbieranych w nim danych, w tym określenie wnioskodawcy, dane kandydata do stypendium oraz 

dane dotyczące osiągnięć kandydata, określi Burmistrz Miasta Milanówka w drodze zarządzenia. 

3. Do wniosku należy załączyć uwierzytelnione - za zgodność z oryginałem- kserokopie:  

1) dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do klubu sportowego; 

2) dokumentu uprawniającego do udziału w zawodach; 

3) dokumentów potwierdzających opisane osiągnięcia. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 wraz z załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta Milanówka  

w terminie od 1 do 30 września danego roku, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w danym roku  lub 

roku poprzedzającym rok przyznania stypendium.  

5. Oceny formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez 

Burmistrza Miasta Milanówka w celu rozpatrzenia i zaopiniowania złożonych wniosków. 

6.  W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

1)  2 przedstawiciele Burmistrza Miasta Milanówka- pracownicy Urzędu,  

2)  2 przedstawiciele Rady Miasta Milanówka. 

7.  Prace Komisji Stypendialnej prowadzone są w przypadku udziału w jej posiedzeniu co najmniej 

50%  jej członków. 

8. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do ich 

usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

9. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

10. Z prac Komisji Stypendialnej sporządza się protokół uwzględniający rekomendowane kwoty stypendium dla 

rozpatrywanych wniosków i przekazuje Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

11. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Milanówka. 

12. Decyzja Burmistrza Miasta Milanówka jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

13. Przyznanie stypendium sportowego jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika poziomu 

sportowego, dotychczasowych osiągnięć oraz oceny potencjału dalszego rozwoju. 

14. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz Miasta Milanówka pisemnie informuje wnioskodawcę. 
 

§ 21. 

1. Stypendium sportowe przyznaje się na czas określony  nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok  

(12 miesięcy).  

2. Podstawę ustalenia wysokości stypendium sportowego stanowi minimalne wynagrodzenie brutto 

obowiązujące na dzień złożenia wniosku. 



3. Kwota stypendium sportowego stanowi sumę równych rat miesięcznych. 

4. Wysokość miesięcznych rat stypendium sportowego może wynosić: 

1) dla zawodników – realizujących obowiązek szkolny lub nauki do 30% kwoty, o której mowa w ust. 2; 

2) dla zawodników będących juniorami - pracującymi lub niepracującymi po zakończeniu realizacji 

obowiązku nauki lub studiujących do 40% kwoty, o której mowa w ust. 2. 

5. Przyznane zawodnikowi stypendium wypłacane jest na wskazane przez zawodnika konto bankowe, bądź  

w kasie Urzędu, po potrąceniu należnego podatku od osób fizycznych. 

6. Zawodnicy pełnoletni pobierają stypendium osobiście lub przez pełnomocnika, za zawodników 

niepełnoletnich pobierają stypendium ich rodzice lub prawni opiekunowie. 
 

§ 22. 

1. Zawodnik traci prawo do stypendium w przypadku, gdy: 

1) zakończył karierę sportową; 

2) zaniedbuje realizację przygotowań do udziału w zawodach sportowych; 

3) został zawieszony w prawach zawodnika; 

4) popełnił czyn karalny lub naruszający normy etyczno – moralne; 

5) odmówił udziału w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniającej odmowę; 

6) otrzymał stypendium sportowe od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który reprezentuje. 

2. Pozbawienie zawodnika stypendium następuje z początkiem miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym wystąpiły okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Decyzję o pozbawieniu zawodnika stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Milanówka na uzasadniony 

wniosek wnioskodawcy lub z własnej inicjatywy. 

4. Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Burmistrza Miasta Milanówka o wszelkich 

okolicznościach mogących mieć wpływ na pozbawienie zawodnika stypendium. 
 

§ 23. 

Przesłanki przyznania stypendiów obejmujące udział i osiągnięcia zawodników w różnego rodzaju igrzyskach  

i zawodach, mają odpowiednie zastosowanie do zawodników niepełnosprawnych, biorących udział  

w igrzyskach i zawodach o równorzędnym charakterze. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Nagrody dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej  

§ 24.  

1. Trenerom i osobom wyróżniającym się osiągnieciami w działalności sportowej w Milanówku oraz 

zawodnikom zamieszkałym na terenie Miasta Milanówka lub zrzeszonym w klubach sportowych mających 

siedzibę i działających na terenie Miasta Milanówka mogą być przyznane jednorazowe nagrody pieniężne.  

2. Nagrody mogą być przyznawane zawodnikom w wieku 10-25 lat, którzy osiągnęli wysokie wyniki w 

sporcie we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym: 

1) miejsca od 1-8 na Igrzyskach Olimpijskich lub Mistrzostwach Świata 

2) miejsce od 1-6 na Mistrzostwach Europy 

3) miejsca od 1-4 w Mistrzostwach Polski 

4) powołanie do kadry Polski 

5) zajęcie od 1 do 3 miejsca w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (IMS), Ogólnopolskiej Licealiady oraz 

innych zawodach sportowych o zasięgu przynajmniej krajowym, organizowanych przez Polski Związek 

Sportowy, Szkolny Związek Sportowy, ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń 

działające w zakresie kultury fizycznej lub sportu 



6)  w grach zespołowych za udział w rozgrywkach w trzech najwyższych ogólnopolskich klasach 

rozgrywkowych - zawodnicy, którzy szczególnie wyróżnili się w zespole lub przyczynili się do 

osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego. 

3. Zawodnicy, którzy spełniają przesłanki określone w ust. 2, a trenują w klubach sportowych mających 

siedzibę poza Gminą Milanówek, mogą ubiegać się o przyznanie nagrody pod warunkiem złożenia 

oświadczenia, że nie otrzymali innej nagrody/stypendium sportowego za wskazane we wniosku osiągnięcia 

od samorządu gminnego właściwego dla siedziby klubu, który reprezentują, ani że nie ubiegają się o taką 

nagrodę/stypendium.   

4. Nagrody mogą otrzymać trenerzy lub inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej, 

którzy w znaczny sposób przyczynili się do osiągnięcia przez zawodnika co najmniej jednego z wyników 

sportowych określonych w ust. 2 pkt 1-3. 
 

§ 25.  

1. Nagrodę przyznaje Burmistrz Miasta Milanówka na wniosek: 

1) klubu sportowego zawodnika; 

2) właściwego polskiego związku sportowego lub wojewódzkiego związku sportowego; 

po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej. 

2. Wzór wniosku o przyznanie nagrody dla zawodników, trenerów i innych osób wyróżniających się  

w działalności sportowej zawierający szczegółowy zakres zbieranych w nim danych, w tym określenie 

wnioskodawcy, dane kandydata do nagrody oraz dane dotyczące osiągnięć kandydata, określi Burmistrz 

Miasta Milanówka w drodze zarządzenia. 

3. Do wniosku należy dołączyć uwierzytelnione- za zgodność z oryginałem- kserokopie: 

1) w przypadku zawodników - dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do klubu 

sportowego, dokumentu uprawniającego do udziału w zawodach, dokumentów potwierdzających 

uzyskane osiągnięcia; 

2) w przypadku trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej  

w Milanówku – dokumentów potwierdzających opisane osiągnięcia. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 należy składać w Urzędzie Miasta Milanówka  w terminie od 1 do 30 

września danego roku, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie ostatnich 12  miesięcy. 

5. Oceny formalnej i merytorycznej wniosku dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza 

Miasta Milanówka w celu rozpatrzenia i zaopiniowania złożonych wniosków. 

6.  W skład Komisji Stypendialnej wchodzą: 

1)  2 przedstawiciele Burmistrza Miasta Milanówka- pracownicy Urzędu,  

2)  2 przedstawiciele Rady Miasta Milanówka. 

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

jej członków. 

8. W razie stwierdzenia, że złożony wniosek posiada braki formalne, wnioskodawca zostanie wezwany do 

ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

9. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami nagroda może być  przyznana  

w trakcie roku kalendarzowego z inicjatywy Burmistrza Miasta Milanówka. 

10. Złożenie wniosku o nagrodę nie jest równoznaczne z jego przyznaniem. 

11. Z prac Komisji Stypendialnej sporządza się protokół uwzględniający rekomendowane kwoty nagród dla 

rozpatrywanych wniosków i przekazuje Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

12. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje Burmistrz Miasta Milanówka. 

13. Decyzja Burmistrza Miasta Milanówka jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

14. Po przyznaniu nagrody Burmistrz Miasta Milanówka zawiadamia nagrodzonego oraz  wnioskodawcę. 
 

§ 26. 



1.  Nagroda jest jednorazowym świadczeniem pieniężnym, stanowiącym wyraz uznania dla zawodnika za 

osiągnięcie wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym krajowym lub 

międzynarodowym oraz trenerów i innych osób wyróżniających się w działalności sportowej. 

2. Podstawę ustalenia wysokości nagrody stanowi minimalne wynagrodzenie brutto obowiązujące na dzień 

złożenia wniosku o nagrodę. 

3. Nagrody mogą być przyznawane w następującej wysokości: 

1) za zajęcie od 1 do 8 miejsca w Igrzyskach Olimpijskich lub ustanowienie rekordu Świata - do 400% 

kwoty o której mowa w ust. 2; 

2) za zajęcie od 1 do 8 miejsca w Mistrzostwach Świata - do 300% kwoty o której mowa w ust. 2; 

3) za zajęcie od 1 do 6 miejsca w Mistrzostwach Europy lub ustanowienie rekordu Europy - do 250% 

kwoty o której mowa w ust. 2; 

4) za zajęcie od 1 do 4 miejsca w Mistrzostwach Polski lub ustanowienie rekordu Polski – do 200%  

kwoty o której mowa w ust. 2; 

5) za zajęcie od 1 do 3 miejsca w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej (IMS) oraz Ogólnopolskiej Licealiady 

oraz innych zawodów sportowych o zasięgu przynajmniej krajowym, organizowanych przez Polski 

Związek Sportowy, Szkolny Związek Sportowy, ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki 

stowarzyszeń działające w zakresie kultury fizycznej lub sportu - do 100% kwoty o której mowa  

w ust. 2; 

6) w grach zespołowych za udział w rozgrywkach w trzech najwyższych ogólnopolskich klasach 

rozgrywkowych - do 150% kwoty o której mowa w ust. 2 dla zawodników, którzy szczególnie 

wyróżnili się w zespole lub przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego. 

4. Przyznana zawodnikowi nagroda wypłacana jest na wskazane przez zawodnika konto bankowe, bądź  

w kasie Urzędu, po potrąceniu należnego podatku od osób fizycznych. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Postanowienia końcowe 
 

§ 27 
Postanowienia zawarte w niniejszym programie w zakresie możliwości ubiegania się o przyznanie przewidzianych  

w nim stypendiów, nie stanowią podstawy do roszczeń osób o nie występujących, ani zobowiązań organów Miasta 

Milanówka do przyznania tym osobom stypendiów. 

§ 28. 
 

Wykaz osób, które otrzymały stypendium, nagrodę bądź wyróżnienie podawany jest do wiadomości 

publicznej na stronie internetowej Miasta Milanówka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE 



 

Wygospodarowanie w budżecie Miasta Milanówka pieniędzy na nagrody i stypendia jest 

wyrazem troski o najzdolniejszych uczniów, studentów, zawodników czy osób wyróżniających się 

osiągnieciami w działalności sportowej, którzy dzięki swoim sukcesom promują Milanówek.  

W dniu 30 listopada 2018 r. została opublikowana ustawa z 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy 

– Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, w której m.in. 

wprowadzono zmiany w zakresie stypendiów dla uczniów. Art. 90t ust. 4 u.s.o. uległ doprecyzowaniu. 

Jego celem jest zapewnienie równego traktowania wszystkich uczniów uczęszczających do danej szkoły, 

bez względu na miejsce zamieszkania czy zameldowania. Wprowadzoną zmiana przepis otrzymał 

brzmienie: „4.W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży 

pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu na miejsce 

zamieszkania, 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 

danym obszarze”. 

W uwagi na powyższe należy dostosować akty prawa miejscowego do aktu wyższego rzędu.  

Celem ustanowienia „Programu Stypendialnego Miasta Milanówka” jest popieranie  

i rozpowszechnianie pozytywnych wzorców wśród społeczności uczniowskiej oraz w środowisku lokalnym oraz 

mobilizacja do dalszej pracy nad sobą.  

 Promowanie młodych, uzdolnionych mieszkańców Milanówka służy lokalnej społeczności, 

ożywia pozytywną rywalizację, sprzyja rozwojowi uzdolnień i zainteresowań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


