UCHWAŁA NR IV/30/15
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 5 marca 2015 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i twórczości
artystycznej
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie
i twórczości artystycznej, zwane stypendiami Burmistrza Moniek.
2. Zasady udzielania stypendiów stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wniosek o przyznanie stypendium stanowi załączniki Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Stypendia, o których mowa w § 1 wypłacane są ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy.
Kwota przeznaczona na stypendia w budżecie Gminy może być powiększona o środki przekazane na ten cel przez
osoby prawne i fizyczne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr X/51/07 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i twórczości artystycznej
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 163, poz. 1593 z dnia 13 lipca 2007r.) oraz Uchwała Nr VIII/54/11 Rady Miejskiej
w Mońkach z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/51/07 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia
27 czerwca 2007r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie
i twórczości artystycznej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 134, poz. 1522 z dnia 12 maja 2011r.).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Edward Stanisław Klepacki
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 5 marca 2015 r.
Zasady udzielania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i twórczości artystycznej.
I. Zasady ogólne
§ 1. 1. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, realizowanej w terminie zakończenia zajęć
dydaktycznych danego roku szkolnego.
2. Wysokość stypendium nie może przekroczyć 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w roku poprzedzającym przyznanie stypendium.
3. Liczba stypendystów i wysokość stypendium określona będzie na podstawie ilości zakwalifikowanych
wniosków oraz wysokości środków finansowych.
4. Kandydatów do stypendiów wyłania Komisja Stypendialna powołana przez Burmistrza Moniek, działająca
w oparciu o regulamin pracy komisji określony Zarządzeniem Burmistrza.
5. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do dnia 10 czerwca do Urzędu Miejskiego w Mońkach.
6. Wnioski dotyczące sukcesów osiągniętych po 10 czerwca, złożone nie później niż do dnia poprzedzającego
zakończenie zajęć dydaktycznych będą rozpatrzone i zrealizowane w terminie, o którym mowa w § 1 pkt 1.
7. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 5 i ust. 6 nie będą rozpatrywane.
II. Kryteria kwalifikujące kandydata do przyznania stypendium
§ 2. Stypendium za osiągnięcia w nauce może otrzymać uczeń, który uzyskał, co najmniej tytuł laureata
wojewódzkiego etapu konkursu przedmiotowego, olimpiady przedmiotowej, turnieju przedmiotowego.
§ 3. Stypendium za osiągnięcia w twórczości artystycznej może otrzymać uczeń, który jest, co najmniej
dwukrotnym laureatem, zdobywcą nagród w zakresie twórczości artystycznej szczebla, co najmniej
wojewódzkiego, a w stosunku do Szkoły Muzycznej uczeń, który uzyskał tytuł laureata lub wyróżnienie na etapie
regionalnym, makroregionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.
§ 4. Stypendium za osiągnięcia w sporcie może otrzymać uczeń, który legitymuje się zajęciem I, II lub III
miejsca w zawodach na szczeblu, co najmniej wojewódzkim.
III. Tryb zgłaszania kandydatów
§ 5. 1. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje dyrektorom szkół, pełnoletnim uczniom oraz ich rodzicom
lub opiekunom prawnym. Wniosek o stypendium mogą składać również instytucje i stowarzyszenia, zajmujące się
działalnością sportową lub kulturalną.
2. Wniosek powinien być szczegółowo umotywowany i udokumentowany w odniesieniu do osiągnięć ucznia.
Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Komisja Stypendialna wyłania stypendystów i przedstawia kandydatury Burmistrzowi Moniek, który
przyznaje i ustala wysokość stypendium.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/30/15
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 5 marca 2015 r.
Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Moniek
Na podstawie § 5 ust. 1 Zasad udzielania stypendium dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie
i twórczości artystycznej stanowiących załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/30/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia
5 marca 2015r. wnoszę o przyznanie stypendium dla:
1. Dane osobowe kandydata:
1) Imię i nazwisko...........................................................................................................................................
2) Data i miejsce urodzenia.............................................................................................................................
3) Adres zamieszkania..................................................................................................... tel. .........................
4) Nazwa szkoły, klasa....................................................................................................................................
2. Osiągnięcia ucznia w/g regulaminu (uzyskane miejsce, nazwa zawodów i data):
................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................
Wnioskujący:……………………………………………………………………………...............................
Załączniki (dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia):
1. ……………………………………………………………………………………........................................
2. ……………………………………………………………………………………........................................
3. ……………………………………………………………………………………........................................
4. ................................................................................................................................................................
5. ................................................................................................................................................................
6. ................................................................................................................................................................
……………………………

………………………….......................

/Miejscowość i data/

/podpis i pieczątka wnioskodawcy/
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