
Uchwała Nr 
Rady Miasta Hajnówka

z dnia 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/164/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 czerwca 2009r. 
w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka

Na podstawie  art.  18 ust.  2  pkt  14a ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 
113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2002 r. Nr 153 poz.  
1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z  
2006 r. Nr 17 poz. 128, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr  
48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40,  
poz.230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr  
217, poz. 1281) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1

W  Uchwale  Nr  XXVIII/164/09  Rady  Miasta  Hajnówka  z  dnia  30  czerwca  2009r.  w  sprawie 
ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 149, poz. 1634, 
Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 183, poz. 2200) § 1. otrzymuje brzmienie:
„Ustanawia się stypendium za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne, przyznawane 
przez  Burmistrza  Miasta  Hajnówka  uczniom  klas  V-VI  szkoły  podstawowej,  I-III  gimnazjum, 
uczęszczających  do  szkół  znajdujących  się  na  terenie  miasta  Hajnówka  oraz  absolwentom 
hajnowskich gimnazjów kontynuującym naukę w I klasach szkół ponadgimnazjalnych.”

§ 2
W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/164/09 Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 czerwca 
2009r. w sprawie  ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 
149, poz.  1634,  Dz. Urz.  Woj.  Podl. z 2011 r.  Nr 183, poz.  2200) wprowadza się następujące 
zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Stypendium za osiągnięcia w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne może być przyznane 
uczniowi,  który wywiązuje  się  z  podstawowych  obowiązków ucznia  i  przestrzega  powszechnie 
obowiązujących  norm  społecznych  oraz  spełnia  co  najmniej  jeden  z  niżej  wymienionych 
warunków:

1) za wyniki w nauce, gdy:
a)  w  wyniku  klasyfikacji  rocznej  bezpośrednio  poprzedzającej  złożenie  wniosku,  uzyskał 

średnią ocen:
- w klasie IV-VI szkoły podstawowej - minimum 5,7 i ocenę wzorową z zachowania,
- w klasie I-III gimnazjum - minimum 5,5 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,
b)  uzyskał  tytuł  laureata  olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu  co najmniej 

wojewódzkim, który w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, 
uzyskał średnią ocen minimum 5,2 i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

2) za osiągnięcia sportowe, gdy zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej 
wojewódzkim i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

3) za osiągnięcia artystyczne, gdy:
- zajął I-III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie bądź przeglądzie o zasięgu co najmniej 

wojewódzkim oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,



- posiada znaczny dorobek artystyczny potwierdzony na przykład publikacją oraz co najmniej 
bardzo dobrą ocenę z zachowania.” 

2. § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Miasta Hajnówka, w terminie do dnia 

30 czerwca każdego roku.

3. 1. § 4 otrzymuje brzmienie:

”1.  Liczba  stypendystów  za  osiągnięcia  w  nauce  jest  równa  liczbie  wniosków  uczniów 
spełniających kryteria określone w § 1 ust. 1 pkt 1) lit. a) i b), natomiast liczba stypendystów za 
osiągnięcia  sportowe oraz  za  osiągnięcia  artystyczne  nie  może  przekroczyć  po 2 stypendystów 
rocznie.

2. Uczeń może otrzymać tylko jedno stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka w danym roku 
szkolnym.

3.  Wysokość stypendium wynosi 100 zł (netto) miesięcznie i wypłacane jest przez okres 10 
miesięcy (rok szkolny).

4.  Przyznane  stypendium  wypłaca  się  w  terminie  do  10  dnia  miesiąca  kalendarzowego, 
następującego po miesiącu, za który stypendium przysługuje, gotówką lub na rachunek bankowy 
wskazany przez  uprawnionego do jego odbioru  (pełnoletnich  rodziców lub  opiekuna  prawnego 
stypendysty).”

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka.

§ 4

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

Przewodniczący Rady


