
Załącznik  

do Uchwały Nr XXVIII/393/2021 

Rady Miasta Mława 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

 

Regulamin w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży 

pobierającej naukę na terenie Miasta Mława bez względu na miejsce zamieszkania, 

formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów  

oraz tryb postępowania w tych sprawach 

 

§ 1. Regulamin, zwany dalej „regulaminem”, szczegółowych warunków udzielania pomocy 

dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Mława bez względu na miejsce 

zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb 

postępowania w tych sprawach, zwanego dalej „stypendium”. 

§ 2. 1.Stypendium skierowane jest do:  

1) uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych 

publicznych bądź niepublicznych, pobierających naukę na terenie Miasta Mława, 

zwanych dalej „uczniami”; 

2) studentów studiów stacjonarnych, pobierających naukę na terenie Miasta Mława, 

zwanych dalej „studentami”. 

2. Stypendia są indywidualnym wyróżnieniem dla uczniów/studentów, których 

zainteresowania wykraczają poza program szkolny/akademicki oraz mogą poszczycić się 

wysokimi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi. 

3. Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: 

1) za wybitne osiągnięcia naukowe; 

2) za wybitne osiągnięcia artystyczne; 

4. Uczniowi/studentowi może być przyznane stypendium tylko w jednej z kategorii niezależnie 

od ilości i doniosłości osiągnięć.  

§ 3. 1. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe przysługuje 

uczniom/studentom których mowa w § 2 ust. 1 regulaminu, spełniających jeden  

z następujących warunków:  

1) są finalistami olimpiad lub konkursów przedmiotowych stopnia wojewódzkiego, 

centralnego, organizowanych na zasadach określonych przez kuratora, ministra 

właściwego do spraw oświaty,  

2) są finalistami międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych 

dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych  



w szczególności pod patronatem ministra właściwego do spraw oświaty, szkolnictwa 

wyższego lub instytucji naukowych. 

2. Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przysługuje 

uczniom/studentom, o których mowa w § 2 ust. 1 regulaminu, spełniającym jeden  

z następujących warunków:   

1) są finalistami konkursów, turniejów, olimpiad o zasięgu ogólnopolskim  

lub międzynarodowym organizowanych według wykazu i na zasadach określonych 

przez ministra właściwego do spraw kultury,  

2) są finalistami międzynarodowych konkursów, turniejów, olimpiad, innych  

niż określonych w pkt 1, posiadających uznaną i znaczącą rangę, organizowanych poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej.  

§ 4. Warunkiem przyznania stypendium jest spełnienie przesłanek, o których mowa  

w § 3 regulaminu w roku szkolnym/akademickim poprzedzającym przyznanie 

stypendium/nagrody tj. w okresie od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia.  

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:  

1) dyrektor szkoły,  

2) student studiów stacjonarnych pobierający naukę na terenie Miasta Mława. 

2. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia I klasy szkoły ponadpodstawowej 

występuje na prośbę ucznia dyrektor szkoły podstawowej do której uczęszczał uczeń, 

w porozumieniu z dyrektorem szkoły  ponadpodstawowej do której aktualnie uczęszcza uczeń.  

3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi Załącznik do niniejszego regulaminu.  

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 wnioskodawca składa w terminie od dnia 15 września  

do 31 października danego roku kalendarzowego, w Kancelarii Urzędu Miasta Mława w wersji 

papierowej. Wniosek można złożyć za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu wniosku 

do urzędu), Urząd Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.  

5. Dopuszcza się składanie wniosku w postaci elektronicznej, przy czym wniosek taki powinien 

być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym 

profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów jako załączniki  

do wniosku.  

6. Wniosek, który wpłynie po terminie określonym w ust. 3 nie będzie rozpatrywany.  

7. Do wniosku dołącza się kopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

wnioskodawcę, które potwierdzają wybitne osiągnięcia ucznia, studenta. 

8. Czynności związane z analizą formalną i merytoryczną wniosków przeprowadza Komisja 

powołana przez Burmistrza Miasta Mława  



9. Imienny skład Komisji oraz tryb jej pracy ustala Burmistrz Miasta Mława zarządzeniem.  

10. Wnioski o przyznanie nagrody niespełniające wymogów określonych w regulaminie 

pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 6. 1. Stypendium przyznaje Burmistrz Miasta Mława na podstawie propozycji Komisji 

Stypendialnej.  

2. Ustanawia się następującą liczbę i wysokość jednorazowych stypendiów Burmistrza Miasta 

Mława: 

1) za wybitne osiągnięcia naukowe – 3 stypendia w wysokości 2 000,00 zł; 

2) za wybitne osiągnięcia artystyczne – 2 stypendia w wysokości 2 000,00 zł.  

3. W przypadku, gdy nie zostanie przyznana maksymalna liczba stypendiów w danej kategorii, 

Komisja Stypendialna może zaproponować zwiększenie liczbę stypendiów w innej z kategorii, 

o której mowa w § 2 ust 3.  

4. Rozpatrzenie złożonych wniosków następuje w formie decyzji administracyjnej w sprawie 

przyznania lub odmowy przyznania stypendium. 

5. O przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium i jej wysokości Burmistrz Miasta 

Mława informuje wnioskodawcę na piśmie.  

6. Wykaz osób, którym przyznano stypendium podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na stronie internetowej Miasta Mława.  

§ 7. 1. Stypendium wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w kasie 

Urzędu Miasta Mława lub przelewem na rachunek bankowy wskazany przez rodzica lub innego 

przedstawiciela ustawowego ucznia, pełnoletniego stypendystę.  

2. Przed wypłatą stypendium, stypendysta lub przedstawiciel ustawowy stypendysty, składa 

oświadczenie o numerze konta, na jakie ma być wypłacone stypendium wraz z danymi jego 

właściciela. 

3. Uczniowie, studenci którym przyznano stypendium otrzymują pamiątkowe dyplomy, które 

Burmistrz Miasta Mława wręcza w sposób uroczysty. 


