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UCHWAŁA NR VIII/56/11
RADY MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 29 czerwca 2011 r.

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) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje: 

§ 1. 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) 
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) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen: a) w klasie 
IV-VI szkoły podstawowej - minimum 5,7 i ocenę wzorową z zachowania, b) w klasie I-III gimnazjum - minimum 
5,5 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania, c) uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu 
przedmiotowego (zajął I-III miejsce) i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 2) zdobył medal 
w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę 
z zachowania (indywidualnie), 3) zajął I-III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie lub przeglądzie o zasięgu co 
najmniej wojewódzkim oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania (indywidualnie), 4) posiada 
znaczny dorobek artystyczny potwierdzony na przykład publikacją oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę 
z zachowania.” 

2. 1) 1. § 4 ust 1. otrzymuje brzmienie: ”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) Wnioski o przyznanie stypendium składa się w Urzędzie Miasta Hajnówka w terminie do 15 września. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 

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