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K A R T A  U S Ł U G   N R  O/08 

REFERAT OŚWIATY (O) 

 

Nazwa usługi: PRZYZNAWANIE NAGRÓD (WYRÓŻNIEŃ) BURMISTRZA MIASTA 

MILANÓWKA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE LUB 

ARTYSTYCZNE 

Odpowiedzialny za daną usługę: Katarzyna Wąsińska- Jano 

Nr pokoju: Budynek A (II piętro), ul. Kościuszki 45 

Nr telefonu: (22) 758-30-61/62 - wew. 116, 185 

Godz. pracy: poniedziałek 8:00-18:00; wtorek-czwartek 8:00-16:00; piątek 8:00-15:00 

Wymagane dokumenty i wniosek o przyznanie nagrody: 

1. Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Milanówka (dla studentów)  (druk do 

pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Milanówka 

http://bip.milanowek.pl oraz w Referacie Oświaty). 

2. Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Milanówka (dla uczniów) (druk do 

pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Milanówka 

http://bip.milanowek.pl oraz w Referacie Oświaty) 

3. Dokumenty potwierdzające konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku akademickim 

(wyszczególnić, jakie). 

4. Dokumenty potwierdzające konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym 

(wyszczególnić, jakie). 

 

Załączone kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

Kryteria i warunki przyznania nagrody, wyróżnienia: 

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, 

http://bip.milanowek.pl/
http://bip.milanowek.pl/


2) za wybitną dotychczasową działalność. 

 

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. 

 

Nagrodę lub wyróżnienie przyznaje się również grupie uczniów (zespołowi, drużynie, itp.) za 

szczególne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne (co najmniej na szczeblu wojewódzkim). 

Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku:  

1) dyrektor placówek oświatowych,  

2) dyrektor placówek kultury, 

3) rektor lub dziekan szkół wyższych, 

4) rodzic lub opiekun prawny, 

5) zainteresowany student lub pełnoletni uczeń. 

Opłaty: nie pobiera się 

Termin składania wniosków: 

Nagrody i wyróżnienia - Wnioski na formularzach należy składać do dnia 30 kwietnia danego roku 

i podlegają one wspólnemu rozpoznaniu w terminie nie dłuższym niż 31 maja danego roku 

kalendarzowego. 

 

W uzasadnionych przypadkach wniosek może być składany po terminie, po spełnieniu przez 

kandydata wymogów przyznania nagrody lub wyróżnienia i podlega wspólnemu rozpoznaniu 

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

Tryb odwoławczy: nie przysługuje 

Uwagi:  

Nagrody i wyróżnienia przyznaje Burmistrz Miasta Milanówka po zasięgnięciu opinii Komisji 

Edukacji lub Komisji Kultury. 

Po przyznaniu nagrody lub wyróżnienia Burmistrz zawiadamia nagrodzonego (wyróżnionego) oraz 

wnioskodawcę. 
 

Pozytywne rozpatrzenie wniosków uwarunkowane jest od środków zabezpieczonych na ten cel 

w budżecie Miasta Milanówka. 



Informacje:  

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. 

Wyróżnienie stanowi medal, puchar lub dyplom i przyznawane jest uczniowi bądź studentowi za 

całokształt działalności lub osiągnięcie edukacyjne lub artystyczne o istotnym znaczeniu. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) 

2. Uchwała Nr 67/VIII/07 z dnia 21.06.2007 r. w sprawie: ustanowienia Nagrody i Stypendium 

Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia edukacyjne lub artystyczne oraz 

określenia zasad ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r., Nr 180, poz. 5023 ze. zm.) 

3. Uchwała Nr 301/XXVII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 maja 2013 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 

7306)  

 

Uwaga: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na trzy miesiące 

Opracowała: Katarzyna Wąsińska – Jano      27.09.2017 r. 

Zatwierdziła: Wiesława Kwiatkowska – Burmistrz Miasta  Milanówka 27.09.2017 r. 

 

 


