
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

Na podstawie art. 18 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506 i poz. 1309) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych i dla studentów 
będących mieszkańcami miasta Marki, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Marki do powołania Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski 
o przyznanie stypendium oraz ustanawiania w budżecie miasta środków finansowych na ten cel. 

§ 3. Traci moc uchwała nr X/72/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca 2011 roku                   
w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla studentów 
będących mieszkańcami miasta Marki.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Marki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Marki

Paweł Pniewski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/149/2019

Rady Miasta Marki

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

§ 1. 1.  Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium Miasta Marki przysługuje uczniom szkół 
ponadpodstawowych i studentom studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich kształcącym się 
w szkołach wyższych, będącym stałymi mieszkańcami miasta Marki. 

2. Stypendium Miasta Marki przyznaje się w następujących kategoriach:

a) za osiągnięcia w nauce,

b) za osiągnięcia sportowe oraz dobre wyniki w nauce,

c) za osiągnięcia artystyczne oraz dobre wyniki w nauce.

3. Przyznawanie stypendiów ma charakter uznaniowy, przy uwzględnieniu trybu i sposobu przyznawania  
określonych w niniejszych Zasadach.

§ 2. 1.  Ustanawia się liczbę i wysokość stypendiów Miasta Marki:

1) za osiągnięcia w nauce:

a) 5 równych stypendiów dla uczniów szkół ponadpodstawowych - w wysokości 200 zł na miesiąc,

b) 5 równych stypendiów dla studentów szkół wyższych – w wysokości 300 zł na miesiąc,

2) za osiągnięcia sportowe oraz dobre wyniki w nauce: - 5 równych stypendiów dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych i studentów w wysokości 200 zł  na miesiąc,

3) za osiągnięcia artystyczne oraz dobre wyniki w nauce: - 5 równych stypendiów dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych i studentów w wysokości 200 zł  na miesiąc.

2. W  przypadku, gdy nie zostanie przyznana maksymalna liczba stypendiów w jednej z grup stypendystów, 
o której mowa w ust. 1. Komisja Stypendialna może zwiększyć liczbę stypendiów w innej z grup.

§ 3. 1.  Stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce przysługują przede wszystkim:

a) laureatom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych ogólnopolskich i międzynarodowych, 
osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce,

b) laureatom bądź finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych szczebla wojewódzkiego lub 
powiatowego osiągającym jednocześnie wysokie wyniki w nauce,

c) uczniom uzyskującym wysokie wyniki w nauce lub legitymującym się osiągnieciami z wybranej dziedziny 
i ujawniającym szczególne uzdolnienia,

d) uczniom aktywnie działającym na rzecz środowiska rówieśniczego lub miejskiego i osiągającym 
jednocześnie wysokie wyniki w nauce,

2. Stypendia dla studentów za osiągnięcia w nauce, a także w działalności twórczej przysługują przede 
wszystkim studentom, którzy:

a) biorą udział w programach naukowych i popularyzatorskich, osiągając jednocześnie wysokie wyniki 
w nauce,

b) zdobywają dodatkowe kwalifikacje na studiach równoległych, osiągając jednocześnie wysokie wyniki 
w nauce;

c) czynnie uczestniczą lub współorganizują konferencje międzynarodowe, ogólnopolskie, międzyuczelniane, 
osiągając równocześnie wysokie wyniki w nauce.

§ 4. Stypendia za osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz dobre wyniki w nauce przysługują przede 
wszystkim:

1) za osiągnięcia sportowe:
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a) członkom Kadry Narodowej Seniorów lub Juniorów oraz członkom Kadry Województwa Seniorów lub 
Juniorów w danej dyscyplinie sportu, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce,

b) zwycięzcom turniejów sportowych międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich, osiągających 
jednocześnie dobre wyniki w nauce.

2) za osiągnięcia artystyczne: laureatom konkursów i przeglądów o charakterze artystycznym na szczeblu 
międzynarodowym, ogólnopolskim oraz wojewódzkim, osiągającym jednocześnie dobre wyniki w nauce.

§ 5. 1.  Uczniowie klas pierwszych szkół ponadpodstawowych oraz studenci pierwszego roku dokumentują 
swoje osiągnięcia z poprzednich etapów kształcenia, z zastrzeżeniem, że nie można legitymować się kolejny 
raz osiągnięciami, za które stypendium było już przyznane. 

2. Studenci zobowiązani są do dołączenia do wniosku zaświadczenia z uczelni potwierdzającego fakt 
studiowania oraz wysokość średniej ocen za poprzedni rok lub lata.

3. Załączone do wniosku osiągnięcia muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem w jeden 
z następujących sposobów:

a) przez szkołę lub uczelnię,

b) przez organizację lub instytucję, na rzecz której pracuje uczeń lub student,

c) przez organizację lub klub sportowy, do którego uczęszcza uczeń,

d) przez kancelarię Centrum Usług Wspólnych w Markach na podstawie przedstawionych do wglądu 
oryginałów.

§ 6. 1.  Wzór wniosku o Stypendium Miasta Marki  stanowi załącznik do  niniejszych Zasad. 

2. Wnioski o stypendium Miasta Marki mogą składać:

a) sami zainteresowani,

b) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,

c) rady pedagogiczne bądź rady szkół,

d) dyrekcje szkół,

e) organizacje samorządowe i społeczne,

f) władze klubów i organizacji sportowych.

§ 7. 1.  Wnioski o przyznanie stypendiów Miasta Marki przyjmowane są przez Kancelarię Centrum Usług 
Wspólnych w Markach, ul. Klonowa 7,  w terminie do 5 października każdego roku. 

2. Wnioski, które wpłyną do Kancelarii po terminach określonych w ust. 1 nie będą podlegały rozpatrzeniu 
przez Komisje Stypendialną.

§ 8. 1.  W celu rozpatrzenia i oceny wniosków Burmistrz Miasta Marki powołuje Komisję Stypendialną  
i wyznacza Przewodniczącego Komisji.

2. W skład Komisji Stypendialnej wchodzi co najmniej trzech członków.

3. Komisja Stypendialna może zwrócić się do wnioskodawcy o złożenie dodatkowych dokumentów, 
udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub informacji.

4. Zadaniem Komisji jest przedstawienie Burmistrzowi Miasta opinii w sprawie przyznania stypendium 
w danej kategorii.

5. Decyzje Komisja Stypendialna  podejmuje większością głosów.

6. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium podejmuje Burmistrz Miasta Marki na 
podstawie opinii przedstawionych przez Komisję Stypendialną.

7. Od decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.

§ 9. Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy: 

1) dla uczniów od września do czerwca następnego roku,
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2) dla studentów od października do lipca następnego roku.

§ 10. Stypendia będą wypłacane miesięcznie na konto osobiste stypendysty lub jego rodzica/opiekuna 
prawnego, po uprzednim złożeniu w Centrum Usług Wspólnych w Markach pisemnej informacji zawierającej 
nazwę banku, numer konta oraz dane osobowe jego właściciela, 

§ 11. Komisja Stypendialna może pozbawić stypendystę prawa do stypendium, gdy swoim niegodnym 
zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził on 
na szwank dobre imię Miasta Marki, klubu sportowego lub organizacji, której jest reprezentantem.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MIASTA MARKI

Załącznik do zasad przyznawania Stypendium Miasta Marki

- wzór wniosku

……………………………

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

…………………………………………………………

IMIĘ NAZWISKO ucznia/studenta

…………………………………………………

………………………………………………….

ADRES zameldowania stałego zamieszkania

………………………………………………….

numer telefonu kontaktowego

…………………………………………………

SZKOŁA/UCZELNIA

…………………………………………………

klasa/rok i wydział (na  rozpoczynający się  r.szk./akad  …………….)

………………………………………………….

uczniowie klas I / studenci I roku

proszeni są o podanie jakiej szkoły są absolwentami

…………………………………………………

Średnia za ostatni rok szkolny/akademicki …………….. *)

KOMISJA STYPENDIALNA

MIASTA MARKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MIASTA MARKI

na rok szkolny/akademicki …………………….

UZASADNIENIE WNIOSKU

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………...………
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………………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................
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podpis wnioskodawcy

Lista załączników– oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem (z opisem czego 
dotyczą).

1. …………………………

2. …………………………

3. …………………………

4. …………………………

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 5 października ……….. roku 
w Kancelarii Centrum Usług Wspólnych w Markach przy ul. Klonowej 7. 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.

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 w Markach.

Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Markach przy                       
ul. Klonowej 7, tel. 22 771 37 34 w. 19.

*) Potwierdzeniem średniej ocen ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej  jest ostatnie

świadectwo szkolne (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)  oraz dodatkowo potwierdzona za

zgodność z oryginałem kopia  zaświadczenia z OKE o wyniku odpowiednio egzaminu gimnazjalnego lub

egzaminu po klasie VIII szkoły podstawowej

W przypadku studentów (wyższych niż I rok) należy dołączyć zaświadczenie z uczelni, że osoba  
składająca

wniosek jest studentem danej uczelni, na danym roku i wydziale z wyliczoną średnią ocen  (z ostatniego 
roku

lub lat) oraz dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem  kopię zaświadczenia z OKE o wyniku

egzaminu maturalnego.

W przypadku studentów I roku  potwierdzeniem średniej ocen jest świadectwo ukończenia szkoły

ponadpodstawowej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem), do którego  należy dołączyć

zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na I rok studiów (lub poświadczoną za zgodność z oryginałem 
decyzję

o przyjęciu na I rok studiów) oraz  dodatkowo potwierdzoną za zgodność  z oryginałem kopię 
zaświadczenia

z OKE o wyniku egzaminu  maturalnego.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały

Gmina Miasto Marki od roku szkolnego 2011/2012 przyznaje w ramach Funduszu Stypendialnego
Miasta Marki corocznie dla 15 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych stypendia
za osiągnięcia w nauce oraz za osiągnięcia artystyczne lub sportowe.

Fundusz ten utworzony został na podstawie Uchwały nr X/72/2011 Rady Miasta Marki z dnia 22 czerwca
2011 roku w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla
studentów będących mieszkańcami miasta Marki.

W związku z zakończeniem wdrażania reformy ustroju szkolnego zachodzi konieczność zmiany
nazewnictwa „szkoły ponadgimnazjalnej” na szkołę „ponadpodstawową”.

Ponadto projekt uchwały przewiduje rozdzielenie dotychczasowej jednej kategorii wspólnej za
osiągnięcia artystyczne i sportowe na dwie odrębne kategorie:

- za osiągnięcia artystyczne i dobre wyniki w nauce,

- za osiągnięcia sportowe i dobre wyniki w nauce.

W ten sposób liczba przyznanych stypendiów zwiększyłaby się o 5, a fundusz stypendialny należałoby
zwiększyć o kwotę 10.000 zł rocznie – do kwoty 45.000 zł.

W związku z powyższym zachodzi konieczność przyjęcia nowej uchwały uwzględniającej powyższe
zmiany.

W załączniku do projektu Uchwały przedstawiono „Zasady przyznawania stypendiów Miasta Marki”,
które poza wyżej wymienionymi zmianami pozostają zachowane.
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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature-415726890

Imię: Paweł
Nazwisko: Pniewski
Instytucja: 
Miejscowość: 
Województwo: 
Kraj: PL
Data podpisu:  3 września 2019 r.
Zakres podpisu: Cały dokument
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