
UCHWAŁA NR XLVI/305/2017
RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE

z dnia 7 sierpnia 2017 roku

w sprawie ustanowienia indywidualnej nagrody Burmistrza Miasta Bukowno dla uczniów zamieszkałych 
na terenie Miasta Bukowno oraz określenia warunków i trybu jej przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 
roku poz. 446 z późn. zm.) Rada Miejska w Bukownie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się indywidualną nagrodę Burmistrza Miasta Bukowno za wybitne osiągnięcia 
edukacyjne, sportowe i artystyczne dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bukowno.

2. Szczegółowe zasady przyznawania indywidualnych nagród przez Burmistrza Miasta określa  regulamin 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na nagrody określa corocznie Rada Miejska 
w Bukownie w uchwale budżetowej.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 28 marca 2017 r. 
w sprawie ustanowienia indywidualnej nagrody Burmistrza Miasta Bukowno dla uczniów zamieszkałych na 
terenie Miasta Bukowno oraz określenia warunków i trybu jej przyznawania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Edmund Gmitruk

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 sierpnia 2017 r.

Poz. 5248



 

 

 

Regulamin  
przyznawania indywidualnych nagród   

Burmistrza Miasta Bukowno 
 

§ 1 

1. Nagroda stanowi formę wyróżnienia i wsparcia uczniów uzyskujących wybitne osiągnięcia 

naukowe, sportowe i artystyczne. 

2. Nagrodę za osiągnięcia uzyskane w bieżącym roku szkolnym przyznaje Burmistrz Miasta 

uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałym na 

terenie Miasta Bukowno. 

§ 2 

1. Za wybitne osiągnięcia kwalifikujące do przyznania nagrody rozumie się: 

1) uzyskanie przez ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum tytułu laureata lub finalisty 

wojewódzkiego lub ogólnopolskiego konkursu wiedzy organizowanego  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oświatowymi, 

2) uzyskanie przez ucznia szkoły ponadgimnazjalnej tytułu laureata lub finalisty 

ogólnopolskiego konkursu wiedzy organizowanego  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oświatowymi, 

3) zajęcie miejsca od pierwszego do trzeciego w dyscyplinach indywidualnych w 

zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy lub polskie związki 

sportowe co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 

4) zajęcie miejsca od pierwszego do piątego w dyscyplinach indywidualnych w zawodach 

sportowych organizowanych na szczeblu ogólnopolskim przez polskie związki 

sportowe lub Szkolny Związek Sportowy, 

5) zajęcie miejsca od pierwszego do trzeciego w konkursach, przeglądach i festiwalach 

artystycznych na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. 

2. Burmistrz Miasta ma prawo przyznać z własnej inicjatywy nagrodę uczniowi za inne 

indywidualne szczególne osiągnięcia nieokreślone w ust. 1. 

 

§ 3 

1. Nagroda jest przyznawana w formie pieniężnej w wysokości od 300 zł do 800 zł brutto 

(w tym podatek dochodowy).  

2. Wysokość nagrody w zależności od rangi osiągnięcia ustala Burmistrz Miasta Bukowno. 

Załącznik do uchwały Nr XLVI/305/2017

Rady Miejskiej w Bukownie

z dnia 7 sierpnia 2017 r.
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§ 4 

1. Nagroda jest przyznawana na podstawie wniosku. 

2. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać: 

1) dyrektorzy szkół, 

2) rodzice lub opiekunowie prawni, 

3) trenerzy klubów sportowych, 

4) pełnoletni uczniowie. 

4. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata 

do nagrody. 

5. Wnioski o przyznanie nagrody składa się do 31 sierpnia danego roku szkolnego w 

Elektronicznym Biurze Podawczym w Urzędzie Miejskim w Bukownie. 

6. Złożenie wniosku o nagrodę nie jest równoznaczne z jej przyznaniem.  

§ 5 

1. Decyzję w sprawie przyznania nagrody podejmuje Burmistrz Miasta Bukowno w formie 

zarządzenia.  

2. Decyzja Burmistrza Miasta o przyznaniu nagrody jest ostateczna.  

§ 6 

Nagrody są wręczane podczas uroczystości szkolnych, klubowych/sportowych lub miejskich. 
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Wniosek  

o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Bukowno 

 

Wnioskodawca:  

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

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

 (dane wnioskodawcy w tym numer telefonu) 

Informacja o kandydacie do nagrody: 

Imię/imiona i nazwisko: 

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

Data urodzenia: 

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

Adres zamieszkania:  

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

Klasa i szkoła, do której uczęszcza kandydat: ……………………………………………………………………... 

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

Uzasadnienie wniosku  - opis osiągnięć 

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

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

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

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

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

Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku: 

1)………………………………………..…………………………………………………………………………… 

2)……………………………………..……………………………………………………………………………… 

3) ………………………………….………………………………………………………………………………… 

        

       …………………………………………. 

              
data i podpis wnioskodawcy

 

Numer telefonu dorosłego kandydata lub rodzica/prawnego opiekuna …………………………………………………………. 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 622). 

 

……………………..…………………    …………………………………………. 
                 data i podpis dorosłego kandydata                                  data i podpis rodzica/opiekuna prawnego kandydata 

Załącznik 

do Regulaminu przyznawania indywidualnych nagród 

Burmistrza Miasta Bukowno 
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