UCHWAŁA NR 279/XVIII/2011
Rady Miasta Płocka

z dnia 29 grudnia 2011 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez
Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.
Na podstawie art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532,
Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,
Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280,Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz.
416,Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz.
33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z
2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z
2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887,
Nr 205, poz. 1206) oraz 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, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 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 i
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) Rada Miasta Płocka uchwala, co
następuje:
§1
Ustala się Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla
uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych
na terenie miasta Płocka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na dany rok dział 854, rozdział
85415.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§4
Traci moc Uchwała Nr 574/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla
uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych

na terenie miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 145, poz. 4422, z 2010 roku Nr
130, poz. 2995, Nr 169, poz. 4208 oraz z 2011 roku Nr 25, poz. 805).
§5
Uchwała
podlega
ogłoszeniu
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2012 roku.
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą
tworzyć regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i
młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Powołując się na ten
zapis Miasto Płock utworzyło nowy program stypendialny pod nazwą stypendia miejskie,
który wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Projekt niniejszej uchwały zawiera zmiany wynikające z doświadczenia nabytego
po czterech edycjach stypendiów miejskich, które zmierzają do usprawnienia ich
funkcjonowania:
1. W celu rozszerzenia kręgu uczniów mających dostęp do stypendiów miejskich,
uwzględniając postulaty rodziców i dyrektorów szkół, podwyższono kryterium
dochodowe z dwukrotności kwoty uprawniającej do uzyskania świadczeń
rodzinnych, tj. 1.008 zł, do wysokości minimalnego wynagrodzenia krajowego,
które wyniesie od 1 stycznia 2012 roku 1.500 zł.

2. Analiza dotychczasowych edycji stypendiów miejskich pokazuje, iż najwięcej
stypendiów przyznawane jest uczniom szkół podstawowych, np. w ostatniej edycji
rozdzielono 487 stypendiów z czego 213 (44%) to uczniowie szkół podstawowych,
182 (37%) to uczniowie gimnazjów i 92 (19%) uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych. Zmierzając do wyrównania dostępności stypendiów
miejskich wprowadzono nowe średnie ocen. W szkołach podstawowych, z uwagi
na najliczniejszą grupę stypendystów podwyższono średnią ocen do 4,75, w
szkołach ponadgimnazjalnych, w których najmniej uczniów kwalifikowało się do
udziału w programie obniżono średnią ocen do poziomu 3,80, zaś w gimnazjach
średnia ocen pozostała na dotychczasowym poziomie. Powyższe zmiany
spowodują, że uczniowie każdego z trzech typów szkół: podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych otrzymają podobną liczbę stypendiów.
3. Wprowadzono zmianę umożliwiającą przyznanie stypendium, przez pierwszy
semestr, uczniowi, który złożył wniosek w szkole właściwej do ustalenia i
poświadczenia wyników nauczania i oceny ze sprawowania, a kontynuuje naukę w
szkole dla młodzieży, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki,
działającej na podstawie ustawy o systemie oświaty, innej niż prowadzona lub
dotowana przez Miasto Płock. Umożliwi to uczniom – mieszkańcom miasta
otrzymywanie stypendiów miejskich przez pierwszy semestr po zmianie szkoły.
4. Wprowadzono górną granicę stypendium wstępnego na poziomie 1.000 zł., tak
aby najwyższe stypendium nie przekroczyło dziesięciokrotności najniższego
stypendium. Powyższa zmiana jest konsekwencją podwyższenia progów
dochodowych i obniżenia średnich ocen dla szkół ponadgimnazjalnych.
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Powyższe zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez przedstawicieli szkół wszystkich
typów.
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Załącznik do uchwały Nr 279/XVIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2011 roku

REGULAMIN
przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub
dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.
I. Postanowienia wstępne
§1
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, w tym warunki i tryb, przyznawania
oraz wypłacania stypendiów miejskich, finansowanych ze środków budżetu miasta Płocka, dla uczniów
szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock, zameldowanych w Płocku.
§2
Celem udzielania stypendiów miejskich jest wyrównywanie dostępu do edukacji oraz umożliwienie
rozwoju edukacyjnego uczniów. Wsparcie przeznaczone jest dla uczniów, którzy osiągają co najmniej
dobre wyniki nauczania, wzorową frekwencję i dobry wynik z zachowania, lecz trudna sytuacja
materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.
§3
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć miesięczną wysokość dochodu na osobę w
rodzinie, nie większą niż wysokość aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za
pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami),
2) dobrych wynikach nauczania – należy przez to rozumieć osiąganie przez ucznia średniej ocen
wyższej niż odpowiednio:
a) 4,75 w szkole podstawowej,
b) 4,30 w gimnazjum,
c) 3,80 w szkole ponadgimnazjalnej,
3) szkole – należy przez to rozumieć szkoły dla młodzieży, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub nauki, publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych prowadzone lub
dotowane przez Miasto Płock oraz publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne o uprawnieniach
szkół publicznych, które otrzymują dotację z budżetu państwa zlokalizowane na terenie miasta
Płocka,
4) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,
5) uczniu bez szczegółowego określenia – należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w
pkt 3,
6) stypendyście bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć ucznia, któremu przyznano
stypendium miejskie,
7) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ustalaną, na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późniejszymi zmianami), z tym że do
dochodu nie wlicza się świadczeń przyznanych niniejszym Regulaminem,
8) rodzinie – należy przez to rozumieć osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające
w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy
z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) trudnej sytuacji materialnej – należy przez to rozumieć sytuację materialną rodziny
o dochodzie na osobę w rodzinie niższym niż kryterium dochodowe,
10)zameldowanym na terenie miasta Płocka – należy przez to rozumieć zameldowanego na pobyt
stały w Płocku, przy czym w przypadkach wątpliwości, rozstrzygające są przepisy Kodeksu
cywilnego,
11)ZJO – należy przez to rozumieć Zarząd Jednostek Oświatowych Jednostka Budżetowa w Płocku.
II. Warunki i forma przyznawania stypendiów miejskich
1.

2.
3.
4.
5.

§4
Stypendium miejskie może być przyznane zameldowanym na terenie miasta Płocka uczniom szkół, o
których mowa w § 3 pkt 3 – poczynając od II semestru IV klasy szkoły podstawowej do czasu
ukończenia kształcenia, którzy ponadto spełniają łącznie następujące warunki:
1) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
2) osiągają dobre wyniki nauczania,
3) posiadają co najmniej ocenę dobrą z zachowania,
4) posiadają rachunek bankowy, przy czym uczniowie w wieku przed ukończeniem 13 lat oraz
uczniowie niepełnosprawni, bez względu na wiek, mogą korzystać z rachunków założonych
przez rodziców bądź opiekunów,
5) złożyli wniosek o przyznanie stypendium.
Stypendium miejskie przyznawane jest każdorazowo na semestr, to jest na okresy pięciu miesięcy: od
września do stycznia lub od lutego do czerwca.
Stypendium miejskie udzielane jest wyłącznie w formie świadczenia pieniężnego przekazywanego w
równych ratach miesięcznych przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy stypendysty w
terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc, z zastrzeżeniem ust. 4.
Pierwsza i druga rata stypendium może być przekazana łącznie w terminie odpowiednio do końca
października lub do końca marca.
Stypendium miejskie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty
3.800 zł jest wolne od podatku dochodowego.

III. Tryb i organizacja udzielania stypendiów miejskich
1.
2.
3.

4.
5.
6.

§5
Obsługę administracyjną i finansową stypendiów miejskich prowadzi ZJO współdziałając w tym
zakresie ze szkołami.
Wnioski o przyznanie stypendium składane są w szkole właściwej do ustalenia i poświadczenia
wyników nauczania i oceny ze sprawowania za ostatni semestr, przy czym może to być wyłącznie
szkoła prowadzona lub dotowana przez Miasto Płock.
Stypendium może otrzymać, przez pierwszy semestr, również uczeń, który uczęszczał do szkoły
wymienionej w ust. 2, złożył w niej wniosek i kontynuuje naukę w szkole dla młodzieży, w której
realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, działającej na podstawie ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) innej niż prowadzona
lub dotowana przez Miasto Płock.
Wstępnej oceny, sprawdzenia, kwalifikacji i uzupełnienia wniosków dokonywać będzie osoba
wyznaczona przez dyrektora szkoły.
Po wstępnej weryfikacji wniosek jest sprawdzany i kwalifikowany do przyznania stypendium przez
dyrektora szkoły, a następnie przekazywany do ZJO.
ZJO dokonuje ostatecznej weryfikacji przekazanych przez szkoły wniosków. W przypadku
stwierdzenia braków formalnych uniemożliwiających przyznanie stypendium:

1) jeżeli braki wynikają z winy wnioskodawcy – wniosek nie jest dalej rozpatrywany,
2) jeżeli braki wynikają z winy szkoły – wniosek jest zwracany do szkoły celem uzupełnienia, bądź
korekty.
7.
Po zweryfikowaniu wszystkich wniosków ZJO ustala na podstawie przepisów niniejszego
Regulaminu listy stypendystów każdej szkoły zawierające imię i nazwisko stypendystów oraz kwoty
przyznanych stypendiów. Listy przekazywane są do szkół celem udostępnienia ich do wiadomości
uczniów szkoły na tablicy ogłoszeń. Niezależnie od tego, ZJO publikuje na swojej stronie internetowej
listę wszystkich stypendystów zawierającą imię i nazwisko stypendysty i kwotę przyznanego
stypendium.
8. Wnioskodawcy przysługuje prawo do pisemnego odwołania do Dyrektora ZJO w sytuacji, jeśli:
1) zdaniem wnioskodawcy stypendium zostało przyznane z naruszeniem zasad określonych
niniejszym Regulaminem,
2) zdaniem wnioskodawcy uczeń nie otrzymał stypendium mimo spełnienia warunków Regulaminu z
winy szkoły lub ZJO.
9. Dyrektor ZJO powinien udzielić pisemnej odpowiedzi na złożone odwołanie w terminie 2 tygodni od
daty wpływu, chyba że sprawa będzie wymagała postępowania wyjaśniającego z udziałem szkoły.
10. W przypadku, jeśli odpowiedź Dyrektora ZJO nie uwzględni w całości odwołania wnioskodawcy –
przysługuje mu prawo do odwołania do Prezydenta Miasta Płocka, który udziela odpowiedzi w
terminie 1 miesiąca. Odpowiedź Prezydenta Miasta Płocka jest ostateczna.
§6
Stypendium miejskie przyznawane jest na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.
§7
1. Wniosek o przyznanie stypendium miejskiego na I semestr roku szkolnego składa się do ostatniego
dnia czerwca, a na II semestr – do 15 dnia lutego.
2. Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych lub gimnazjów, którzy złożyli wnioski o przyznanie
stypendium na I semestr zgodnie z § 5 ust. 2 oraz uczniowie o których mowa w § 5 ust. 3, mają
obowiązek dostarczyć w terminie do dnia 5 września do ZJO zaświadczenie o kontynuacji nauki
w odpowiedniej szkole.
3. W uzasadnionych przypadkach: choroby lub ważnego zdarzenia losowego potwierdzonych
odpowiednimi zaświadczeniami, wniosek o przyznanie stypendium może być złożony po upływie
terminów, nie później jednak niż 2 tygodnie po upływie tych terminów.
4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium miejskiego ustala Zarząd Jednostek Oświatowych.
IV. Sposób ustalania wysokości stypendium miejskiego
§8
1. Na wysokość stypendium miejskiego mają wpływ wysokość dochodu, o którym mowa w § 3 pkt 7
oraz średnia ocen ucznia za semestr poprzedzający przyznanie stypendium.
2. Wysokość stypendium ustala się, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, według wzoru:
S i = k ×S iw

gdzie użyte symbole oznaczają:
S
- oznacza kwotę stypendium na okres semestru ucznia o numerze porządkowym „i”;
k – oznacza stały dla wszystkich stypendystów w okresie danego semestru współczynnik dostosowujący
kwoty stypendiów do przeznaczonych na ten cel środków budżetu miasta, obliczany według wzoru:
i

k=

B
i= n

∑S
i =1

w
i

gdzie użyte symbole oznaczają:
B – kwota środków finansowych przeznaczona w budżecie miasta Płocka na finansowanie stypendiów
miejskich w okresie danego semestru;
n – liczba stypendystów;
S - wstępna kwota stypendium ucznia o numerze porządkowym „i” obliczana według wzoru:
w
i

S iw =( K d −Di ) ×(Oi −Omin

)

gdzie użyte symbole oznaczają:
K - kryterium dochodowe, o którym mowa w § 3 pkt 1;
D - dochód na osobę w rodzinie stypendysty o numerze porządkowym „i”, o którym mowa w § 3 pkt 7;
O - średnia ocen stypendysty o numerze porządkowym „i”;
O
- minimalna ocena średnia ucznia osiągającego dobre wyniki nauczania, o której mowa w § 3 pkt 2
(4,75 w szkole podstawowej, 4,30 w gimnazjum i 3,80 w szkole ponadgimnazjalnej).
d

i

i

min

3. W przypadkach, jeśli wysokość wstępnej kwoty stypendium -

Siw

obliczona w sposób określony

w ust. 2 jest niższa lub równa 100,00 zł, lecz większa od 0,00zł, przyjmuje się wartość
4. W przypadkach, jeśli wysokość wstępnej kwoty stypendium w ust. 2 jest równa lub wyższa 1.000,00 zł, przyjmuje się wartość

Siw
S

w
i

Siw

= 100,00zł.

obliczona w sposób określony
= 1.000,00zł.

V. Wstrzymanie wypłaty i zwrot stypendium miejskiego
1.

2.
3.

4.
5.

§9
Wypłata stypendium jest wstrzymywana w następujących przypadkach:
1) skreślenia z listy uczniów,
2) przekroczenia limitu 10 godzin nieobecności nieusprawiedliwionej w semestrze,
3) rażącego naruszenia regulaminu szkoły, potwierdzonego uchwałą rady pedagogicznej.
Wstrzymanie wypłaty stypendium następuje po zawiadomieniu przez szkołę ZJO o wystąpieniu jednej
z okoliczności wymienionych w ust. 1, poczynając od najbliższej wypłaty.
Umyślne podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy przez wnioskodawcę w danych mających wpływ na
ustalenie uprawnień lub wysokość stypendium, skutkuje bezterminowym wykluczeniem ucznia z
programu stypendium miejskiego, co oznacza, że wnioski o przyznanie stypendium, składane przez
takiego ucznia lub jego rodziców w kolejnych edycjach, nie będą rozpatrywane.
Należności z tytułu nieuprawnionego pobrania stypendium miejskiego podlegają ściągnięciu w trybie
odrębnych przepisów.
Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności ustala Dyrektor ZJO w
formie pisemnej.

6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeśli zwrot wydatków na udzielone stypendium w całości lub
części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie, Prezydent Miasta Płocka może
odstąpić od żądania takiego zwrotu.

