Załącznik nr 1
Miejska Komisja Stypendialna (MKS) w Płocku prowadzi nabór wniosków o przyznanie
stypendium w ramach programu „Ze stypendium po tytuł – program stypendialny na rok
akademicki 2005/2006” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego oraz
środków budżetu państwa.
Wnioski będą przyjmowane 2 listopada 2005 włącznie. Studenci szkół wyższych składają
wypełnione wnioski o przyznanie stypendium w siedzibie Zarządu Jednostek Oświatowych w
Płocku, ul. 3-go Maja 6, pok. nr 1 (parter internatu Liceum Ogólnokształcącego im. Wł.
Jagiełły).
Formularze wniosków wraz z załącznikami można otrzymać w Zarządzie Jednostek Oświatowych
lub pobrać ze strony internetowej www.zjo.lo.pl, która zawiera wszelkie pozostałe informacje na
temat programów stypendialnych.
Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy spełniają łącznie
następujące kryteria (zgodnie z Regulaminem Programu Stypendialnego „Ze stypendium po
tytuł – program stypendialny na rok akademicki 2005/2006”):
1. Studiują w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych działających na podstawie
ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65 poz. 385 z 1990 ze
zm. ) w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym.
2. Posiadają stałe zameldowanie na terenie miasta Płocka, przy czym zameldowanie nie może
być dokonane po 1 sierpnia 2005r.,
3. Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (zgodnie z §1 ust. 2).
Maksymalny miesięczny dochód w roku 2004 uprawniający do ubiegania się o stypendium
wynosił 350 zł netto na osobę w rodzinie. Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada z 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (z póź. zm.) za dochód uważa się, po odliczeniu kwot alimentów
świadczonych na rzecz innych osób:
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o
podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu,
należny podatek dochodowy od osób fizycznych, zapłacone składki na ubezpieczenia
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz zapłacone składki na
ubezpieczenie zdrowotne,
b) deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek
dochodowy i zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
4. Złożone wnioski będą rozpatrywane w następującej kolejności:
a) w pierwszej kolejności wnioski studentów, którzy nie otrzymują stypendiów socjalnych z
innych źródeł (np. uczelni – potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez
uczelnie),
b) w drugiej kolejności wnioski studentów pierwszego roku studiów,
c) ostatniej kolejności wniosku studentów, którzy w momencie złożenia wniosku nie
ukończyli 25 roku życia.
5. Studenci, którzy uczestniczyli w poprzedniej edycji programu stypendialnego w roku
2004/2005 mogą starać się o stypendium w roku 2005/2006 pod warunkiem zaliczenia roku
akademickiego 2004/2005.
Jednocześnie informuje się, zgodnie z §4 ust. 3 Regulaminu, że MKS może w szczególności
obniżyć wysokość dochodu w przeliczeniu na osobę w rodzinie studenta, powyżej której
student traci prawo do stypendium. Decyzję o ewentualnym obniżeniu wysokości dochodu

uprawniającego do otrzymania stypendium MKS podejmie dopiero po zebraniu wszystkich
wniosków.
Po zakończeniu zbierania wniosków MKS dokona ostatecznego wyboru studentów stypendystów,
stosując kryteria wymienione w §4 regulaminu oraz ustali listę stypendystów. Następnie ZJO
poinformuje listownie studentów wnioskodawców o fakcie przyznania lub nie przyznania
stypendium oraz o terminie podpisania umowy. Stypendia będą wypłacane za okres 10 miesięcy,
od października 2005 do lipca 2006 r. włącznie na wskazany przez studenta rachunek bankowy w
umowie o przekazanie stypendium.
Ponadto informuje się, że każdy student(ka) zobowiązuje się z chwilą podpisania umowy do
współpracy z ZJO w zakresie raportowania i monitorowania programu, a w tym
szczególności do udzielenia odpowiedzi na dostarczone pod koniec programu stypendialnego
ankiety.

