
UCHWAŁA NR LVI/587/2022 
RADY MIASTA MARKI 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XII/149/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. 
w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 
i 1116), art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 
z 2022 roku poz. 574, 655, 807, 1010, 1079, 1117 oraz 1459), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) oraz art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 194), uchwala się co następuje: 

§ 1. W zasadach udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla 
studentów będących mieszkańcami miasta Marki stanowiących załącznik do uchwały 
XII/149/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. sprawie ustalenia zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących 
mieszkańcami miasta Marki (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10563) wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Prawo ubiegania się o przyznanie stypendium Miasta Marki przysługuje: 
1) uczniom szkół ponadpodstawowych będących mieszkańcami Miasta 

Marki posiadających ważną Marecką Kartę Mieszkańca, 
2) studentom (studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych 

studiów magisterskich albo równorzędnych) będących mieszkańcami Miasta 
Marki posiadających ważną Marecką Kartę Mieszkańca.”; 

2) wzór wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Marki stanowiący załącznik do zasad 
udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących 
mieszkańcami miasta Marki otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki. 
 

   

Przewodnicząca Rady 
Miasta Marki 

 
 

Agnieszka Lużyńska 
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Dyrektor szkoły 

Organizacja samorządowa lub 

społeczna

Klub sporowy lub inna 

organizacja sportowa

Telefon kontaktowy

Klasa / rok / semestr studiów (dotyczy roku szk./akadem., na który składany jest wniosek)

Nr ważnaj Mareckiej Karty Mieszkańca 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MIASTA MARKI 

W przypadku ucznia klasy I lub studenta roku I - nazwa i siedziba szkoły, której jest absolwentem 

Średnia ocena za ostatni rok szkolny /akademicki *)

na rok szk./akadem. ……………………………

Sam zainteresowany 

Rodzic lub prawny opiekun 

Nazwa szkoły / uczelni, siedziba, nazwa wydziału uczelni 

Część B - dane o Uczniu /Studencie

*) 1. Potwierdzeniem średniej ocen ucznia szkoły ponadpodstawowej  jest ostatnie świadectwo szkolne (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). Ponadto konieczne jest 

również  dołączenie do wniosku potwierdzonej za   zgodność z oryginałem kopii  zaświadczenia z OKE o wyniku egzaminu po klasie VIII szkoły podstawowej.

2. Potwierdzeniem średniej oceny studenta wyższego roku niż I jest  zaświadczenie z uczelni, że osoba ubiegająca się o stypendium jest studentem danej uczelni, na danym roku i 

wydziale z wyliczoną średnią ocen  (z ostatniego roku  lub lat).  Ponadto konieczne jest również dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem  kopii 

zaświadczenia z OKE o wyniku  egzaminu maturalnego.

3. Potwierdzeniem średniej oceny studenta I roku  jest świadectwo ukończenia szkoły  ponadpodstawowej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem). Ponadto konieczne jest 

również dołączenie do wniosku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na I rok studiów (lub poświadczonej za zgodność z oryginałem decyzji   o przyjęciu na I rok studiów) oraz   

potwierdzonej za zgodność  z oryginałem kopii zaświadczenia  z OKE o wyniku egzaminu  maturalnego.

Rada Pedagogiczna lub 

Rada Szkoły

Pieczęć wpływu na dziennik podawczy Centrum 

Usług Współnych w Markach 
Podstawa prawna: Uchwała NR XII/149/2019 Rady Miasta Marki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania 

stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów będących mieszkańcami miasta Marki

Termin składania: do 5 października danego roku szk./akadem

Imię i nazwisko Ucznia / Studenta 

Adres mail

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy oraz adres zamieszkania lub nazwa Wnioskodawcy i adres siedziby 

Miejsce składania: Kancelaria Centrum Usług Wspólnych w Markach, ul. Klonowa 7

Część A - dane o Wniskodawcy

Wnioskodawca: wstaw znak x w odpowiedniej kratce

Miejsce zamieszkania Ucznia / Studenta 

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr LVI/587/2022
Rady Miasta Marki
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
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Część C - szczegółowe uzasadnienie wniosku przez Wnioskodawcę 

Strona 2
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Część C - szczegółowe uzasadnienie wniosku przez Wnioskodawcę - c.d.

Strona 3
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Podpis Wnioskodawcy 

Do wniosku należy dołączyć podpisane Klauzule Informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych oraz oświadczenia dotyczące wyrażenia 

zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia / studenta, których wzory corocznie udostępnia Centrum Usług Wspólnych. Uczeń / Student 

jest zobowiązany również złożyć oświadczenie, że w przypadku przyznania stypendium wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska 

oraz nazwy szkoły / uczelni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację swojego wizerunku w materiałch informacyjnych i promocyjnych 

dotyczących Programu Stypendialnego Miasta Marki. 

Lista załączników– świadectwa, zaświadczenia, dyplomy, inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia Ucznia / Studenta (oryginały lub kopie 

poświadczone za zgodność z oryginałem z opisem czego dotyczą). Jeśli do wniosku składane są kopie dokumentów ich zgodność z oryginałem 

można potwierdzić w Kancelarii Centrum Usług Wspólnych. Wówczas oryginał dokumentu należy okazać do wglądu przy składaniu wniosku. 
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Uwagi organu rejestrującego wniosek :
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UZASADNIENIE 

Gmina Miasto Marki od roku szkolnego 2011/2012 realizuje Programu Stypendialny, 
przyznając corocznie dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów szkół wyższych 
stypendia za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia artystyczne lub sportowe.  
Od roku szkolnego 2019/2020 przyznawanych jest po pięć stypendiów w następujących 
czterech kategoriach: 
- za osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych (10 x 200 zł 
miesięcznie); 
- za osiągnięcia w nauce dla studentów (10 x 300 zł miesięcznie); 
- za osiągnięcia artystyczne i dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych i studentów (10 x 200 zł miesięcznie); 
- za osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych i 
studentów (10 x 200 zł miesięcznie). 
Wysokość funduszu stypendialnego wynosi corocznie 45.000 zł.  
Projekt uchwały zawiera zmianę polegającą na wprowadzeniu warunku posiadania ważnej 
Mareckiej Karty Mieszkańca przez ucznia / studenta ubiegającego się o przyznanie 
stypendium w każdej z kategorii. 
Ponadto projekt uchwały określa nowy wzór wniosku o przyznanie stypendium. 
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DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE 

  
Dane podpisywanego dokumentu 
Typ dokumentu Uchwała 
Numer dokumentu LVI/587/2022 
Data dokumentu 2022-08-31 
Organ wydający Rada Miasta Marki 
Przedmiot regulacji w sprawie zmiany uchwały nr XII/149/2019 Rady Miasta Marki 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania 
stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla 
studentów będących mieszkańcami miasta Marki 

Identyfikator dokumentu BE727DAC-4E91-4C75-8A70-D8F9EE6C75EB 
  
  
Informacje o złożonych podpisach elektronicznych 
Podpis: 
Sygnatura Signature-1947859292 
Numer seryjny 79B2B1383A4609CD 
Osoba podpisująca Agnieszka  Lużyńska 
Instytucja Gmina Miasto Marki 
Miejscowość Marki 
Kraj PL 
Data złożenia podpisu 06.09.2022 13:45:30 
Zakres podpisu Cały dokument 
Wystawca certyfikatu VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia 

Papierów Wartościowych S.A. PL  
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