UCHWAŁA NR 706/XXVI/2016
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za
osiągnięcia naukowe dla uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach
przedmiotowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015
r. poz. 2156 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustanawia się stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno dla uczniów klas V i VI szkół
podstawowych oraz szkół gimnazjalnych, położonych na terenie Gminy Piaseczno.
§ 2.
Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno przyznawane laureatom konkursów przedmiotowych,
olimpiad, którzy:
1. na szczeblu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim uzyskali, co najmniej III miejsce w kwalifikacji
indywidualnej, a organizatorem tych konkursów lub olimpiad są:
a) Ministerstwo Edukacji Narodowej
b) Kuratorium Oświaty
2. na szczeblu międzynarodowym uzyskali co najmniej III miejsce w kwalifikacji indywidualnej.
§ 3.
Stypendium przyznawane jest za okres od 1 września do 30 czerwca w roku szkolnym w którym uczeń
osiągnął wyniki określone w § 2.
§ 4.
Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia uzależniona jest od wysokości środków finansowych
zaplanowanych w budżecie Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 5.
1. Stypendia udzielane są na podstawie wniosku dyrektora szkoły, złożonego w kancelarii Urzędu Miasta
i Gminy w Piasecznie,
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia, poświadczone za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły.
3. Termin składania wniosków do 10 lipca.
§ 6.
Stypendia przyznawane są w formie pieniężnej i wypłacane jednorazowo. Wypłata środków nastąpi na
rachunek bankowy, wskazany przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia,
ewentualnie gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie.
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§ 7.
Uczeń traci prawo do stypendium w przypadku:
1. skreślenia z listy uczniów,
2. podjęcia przez ucznia nauki w szkole znajdującej się poza terenem Gminy Piaseczno.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
§ 9.
Traci moc uchwała nr. 1029/XXXV/2009 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.05.2009 r. w sprawie
zasad i trybu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno za osiągnięcia naukowe dla
uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w olimpiadach i konkursach przedmiotowych
(Dz. U. Woj. Maz. rok 2009, Nr. 116 poz. 3386).
§ 10.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Piasecznie
mgr inż. Piotr Obłoza
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