
PROJEKT 
 

UCHWAŁA Nr …………… 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia …………………r. 

 

zmieniająca uchwałę Nr 67/VIII/07 z dnia 21 czerwca 2007r. 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 (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 

§ 1. 
 

W Regulaminie przyznawania nagród (wyróżnień) i stypendiów Burmistrza Miasta 

Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne, stanowiącego załącznik do 

uchwałyNr 67/VIII/07 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2007r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 3 wprowadza się zmiany: 

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„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 i podlega wspólnemu rozpoznaniu w terminie nie dłuższym niż 

60 dni od dnia złożenia wniosku.” 

b) po ust.9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:  

„10. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o którym mowa w ust.6 uwarunkowane jest od 

środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Milanówka.” 

2) § 11 wprowadza się zmiany: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:  

„4. Wnioski na formularzach, o których mowa w ust. 2 należy składać do dnia 30 

kwietnia danego roku i podlegają one wspólnemu rozpoznaniu w terminie nie 

dłuższym niż 31 maja danego roku kalendarzowego.”, 

b) po ust.4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:  

„5. 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 nagrody lub wyróżnienia i podlega wspólnemu rozpoznaniu w terminie nie 

dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku. 

6. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o którym mowa w ust.5 uwarunkowane jest od 

środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Miasta Milanówka”. 
 

§ 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.  
 

Przewodnicząca 

Rady Miasta Milanówka 

 

mgr Maria Sobczak 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zmiana uchwały Nr 67/VIII/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia 

Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub 

artystyczne oraz określenia zasad ich przyznawania podyktowana jest tym, że  dotychczasowy 

termin składania wniosku o nagrodę bądź wyróżnienie nie dawał możliwości dyrektorom szkół 

wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody bądź wyróżnienia dla ucznia kończącego szkołę, 

który zdobył szczególne osiągnięcia edukacyjne w ostatnim roku swojej nauki. Jednocześnie 

uregulowano w celu ujednolicenia zapisy dotyczące składania wniosków o przyznanie 

stypendium. 

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 

 


