
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów za innowacyjną myśl techniczną uczniom
szkół ponadpodstawowych i studentom

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.1)) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 
ze zm.2)) oraz ust. 3 pkt 3 i ust. 5 załącznika do uchwały Nr IV/34/15 Rady Miasta Białystok z dnia 20 stycznia 
2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 
białostockich szkół (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2015 r. poz. 305 ze zm.3)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stypendia za innowacyjną myśl techniczną przyznawane są uczniom białostockich szkół 
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub które są dotowane z budżetu 
Miasta Białegostoku oraz studentom I roku uczelni publicznych lub niepublicznych, którzy w roku szkolnym 
poprzedzającym rok akademicki byli uczniami białostockich szkół ponadpodstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Miasto Białystok lub które są dotowane z budżetu Miasta Białegostoku, według zasad 
określonych w regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów, o których mowa w § 1, ustalana jest 
corocznie w budżecie Miasta Białegostoku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLII/528/09 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zasad 
udzielania stypendiów za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów (Dz. U. 
Woj. Podlaskiego z 2009 r. Nr 124, poz. 1379).

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

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łukasz Prokorym

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz.1818.
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5686.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Białystok

z dnia....................2019 r.

Regulamin przyznawania stypendiów za innowacyjną myśl techniczną uczniom szkół ponadpodstawowych 
i studentom

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

1) stypendium - stypendium za innowacyjną myśl techniczną przyznawane uczniom i studentom, finansowane 
z budżetu Miasta Białegostoku;

2) stypendysta - osobę, której przyznano stypendium;

3) student I roku - osobę, która w roku, w którym przyznawane jest stypendium zdała egzamin dojrzałości i z 
dniem 1 października tego roku podejmuje studia;

4) Kapituła - kapitułę powołaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku w drodze zarządzenia i działającą 
w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu;

5) zespół - grupę uczniów nieprzekraczajacą 3 osób, współautorów pracy.

§ 2. Stypendia za innowacyjną myśl techniczną przyznawane są przez Prezydenta Miasta Białegostoku za prace 
określone w niniejszym regulaminie wykonane przez uczniów w roku szkolnym, w którym składane są wnioski.

§ 3. 1.  Stypendium ma charakter jednorazowego świadczenia o charakterze motywacyjnym. Jego wysokość za 
pracę wykonaną indywidualnie nie może przekraczać 150% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego we właściwym trybie przez Radę Ministrów, na rok w którym przyznawane jest stypendium.

2. Stypendia dla współautorów pracy, w zależności od procentowego udziału w przygotowanie pracy, nie mogą 
łącznie przekraczać 300% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę ustalonego we właściwym trybie 
przez Radę Ministrów, na rok w którym przyznawane jest stypendium.

Rozdział 2.
Kryteria przyznawania stypendiów

§ 4. 1.  Stypendium może być przyznane autorowi albo współautorowi pracy, który spełnia łącznie następujące 
kryteria:

1) jest uczniem lub absolwentem szkoły ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto 
Białystok lub która jest dotowana z budżetu Miasta Białegostoku w roku, w którym ubiega się o stypendium;

2) w chwili składania wniosku nie ukończył 22 lat;

3) jest autorem pracy indywidulanej albo współautorem pracy zespołowej w jednej z wymienionych kategorii:

a) pomoc dydaktyczna lub naukowa – wykonanie modelu fizycznego lub cyfrowego urządzenia, prototypu 
maszyny, schematu procesów technicznych lub technologicznych, filmów i prezentacji dydaktycznych 
przydatnych w danej szkole w procesie nauczania, innych innowacyjnych rozwiązań na rzecz zdrowia 
i ochrony środowiska,

b) użyteczny pomysł techniczny – wykonanie prototypu innowacyjnego urządzenia, mechanizmu, lub 
wykonanie projektu wprowadzającego istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań 
technicznych w urządzeniach, sposobach wytwarzania,

c) usprawnienia softwarowe – opracowanie rozwiązania dotyczącego programów komputerowych.

2. W przypadku pracy zespołowej we wniosku należy określić zaangażowanie autorów wskazując ich 
procentowy udział w przygotowanie pracy.

3. Uczeń może być kandydatem do stypendium z tytułu autorstwa jednej pracy indywidualnej albo 
współautorstwa jednej pracy zespołowej.
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Rozdział 3.
Tryb przyznawania stypendiów

§ 5. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół, o których mowa w § 4 
ust. 1 pkt 1 niniejszejszego regulaminu, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

§ 6. 1.  Wzór wniosku o przyznanie stypendium zostanie określony zarządzeniem Prezydenta Miasta 
Białegostoku.

2. Wniosek o przyznanie stypendium przekazuje się w edytowalnej wersji na adres 
stypendiatechniczne@um.bialystok.pl.

3. Wniosek z pełną dokumentacją pracy składa się w wersji papierowej w Departamencie Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Białymstoku w terminie do dnia 25 czerwca każdego roku, na formularzu określonym zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Białegostoku.

4. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu w wersji papierowej do Departamentu 
Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

5. Dokumentacja pracy załączona do wniosku powinna zawierać:

1) przejrzyście przedstawione rozwiązanie oraz środki i sposoby wykorzystane przy jego realizacji,

2) prezentację pozytywnych efektów, jakie przyniesie zaproponowane rozwiązanie,

3) wnioski wynikające z opracowanego pomysłu,

4) dokumentację techniczną, w tym rysunki i szkice ilustrujące istotę rozwiązania.

6. W przypadku pracy zespołowej, wniosek składa się dla każdego ucznia odrębnie.

§ 7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie;

2) wycofania przez wnioskodawcę;

3) rezygnacji kandydata;

4) braków formalnych.

§ 8. Spełnienie kryteriów określonych w niniejszym regulaminie nie jest równoznaczne z przyznaniem 
stypendium.

§ 9. 1.  Prezydent Miasta Białegostoku powołuje Kapitułę ds. stypendiów za innowacyjną myśl techniczną, 
która opiniuje wnioski, proponuje liczbę stypendiów oraz ich wysokość. 

2. W skład Kapituły wchodzi:

1) dwóch przedstawicieli organu prowadzącego;

2) dwóch przedstawicieli Rady Miasta Białystok wyłonionych przez komisję właściwą do spraw edukacji 
i wychowania Rady Miasta Białystok;

3) jeden przedstawiciel Podlaskiego Klubu Biznesu;

4) jeden przedstawiciel Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT;

5) jeden przedstawiciel białostockiej wyższej uczelni technicznej.

3. Szczegółowy tryb działania oraz skład osobowy Kapituły określają odrębne zarządzenia Prezydenta Miasta 
Białegostoku.

4. Po otrzymaniu opinii Kapituły, Prezydent Miasta Białegostoku rozstrzyga o przyznaniu stypendium i podaje 
informację w tym zakresie do publicznej wiadomości.

§ 10. Wręczenie aktów przyznających stypendia odbywa się w sposób uroczysty.
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Rozdział 4.
Tryb realizacji stypendiów

§ 11. Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy stypendialnej, określającej w szczególności warunki 
jego wypłaty oraz okoliczności powodujące jego utratę.

§ 12. Stypendium wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy wskazany w umowie o której mowa w § 
11 nie później niż do dnia 30 listopada danego roku.

§ 13. Warunkiem wypłaty stypendium studentowi I roku jest rozpoczęcie przez niego studiów, co stypendysta 
powinien udokumentować w terminie do 31 października danego roku poprzez złożenie w Departamencie Edukacji 
Miejskiego w Białymstoku odpowiedniego dokumentu potwierdzającego status studenta.

Rozdział 5.
Utrata stypendium

§ 14. 1.  Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium jeżeli:

1) zrzekł się prawa do stypendium;

2) zaistnieją inne okoliczności stanowiące podstawę do cofnięcia stypendium.

2. O zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust. 1, dyrektor szkoły, stypendysta, jego rodzice lub opiekunowie 
prawni winni niezwłocznie powiadomić Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
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Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.) do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów
dla uczniów i studentów. Kompetencje rady do podjęcia uchwały określającej zasady udzielania stypendiów
uzależniono od przepisu szczególnego, upoważniającego radę do działania w tym zakresie. Przepisem tym jest
art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), na
podstawie którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki udzielania
pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego bez względu
na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb
postępowania w tych sprawach uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier
edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz potrzeby edukacyjne na danym obszarze.
Określenie tych warunków dokonane zostało w Uchwale Nr IV/34/15 z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie
przyjęcia Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży białostockich szkół (Dz. Urz.
Woj. Podl. z 2015 r. poz. 305). Program ten zakłada tworzenie i rozwój ekonomicznych warunków edukacyjnych
poprzez pomoc materialną udzielaną uzdolnionym dzieciom i młodzieży.

Bazując na doświadczeniu związanym z dotychczasową realizacją stypendiów za innowacyjną myśl techniczną
proponuje się by w rozdziale dotyczącym trybu przyznawania stypendiów poszerzyć formę dostarczenia wniosku
poprzez dodanie wersji elektronicznej wniosku obok dotychczas obowiązującej wersji papierowej dostarczanej do
dnia 25 czerwca każdego roku.

Mając na celu usprawnienie procesu wypłacania stypendiów proponuje się w rozdziale dotyczącym trybu realizacji
stypendiów wydłużenie terminów:

- płatności stypendium do dnia 30 listopada danego roku kalendarzowego, w którym zostało przyznane
stypendium

- składnia zaświadczeń potwierdzających rozpoczęcie studiów w przypadku studentów I roku do dnia
31 października danego roku kalendarzowego, w którym stypendium zostało przyznane.

W treści całej uchwały uwzględnia się zmiany nazewnictwa wynikające z reformy szkolnictwa. Ma to na celu
dostosowanie zapisów uchwały do aktualnie obowiązującego nazewnictwa funkcjonującego w ustroju szkolnym.

Mając na względzie powyższe, wniosek o podjęcie uchwały jest zasadny.
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