Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁYSTOK
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia
w nauce
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 1 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 wyniki i osiągnięcia w nauce przyznawane są uczniom białostockich szkół podstawowych
i 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 LIV/634/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
z 2016 r. Nr 90, poz. 891 oraz z 2011 r. Nr 108, poz. 1242).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Prokorym

1) Zmiana

tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2019 r. poz. 1818 i 2197.
3) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2019 r. poz. 5686.
2) Zmiana
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Białystok
z dnia....................2019 r.
Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1) stypendium – stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce 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 ustanowioną przez Prezydenta Miasta Białegostoku w drodze zarządzenia i działającą
w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu.
§ 2. Stypendia za wyniki i osiągnięcia w nauce w Mieście Białystok przyznawane są za szczególne osiągnięcia
w nauce uzyskane w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny lub akademicki, na który przyznaje się
stypendium.
§ 3. Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej, której wysokość w przeliczeniu na miesiąc nie może
przekraczać 30 % 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. Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:
1) jest uczniem białostockiej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest
Miasto Białystok lub która jest dotowana z budżetu Miasta Białegostoku lub studentem I roku uczelni
publicznej lub niepublicznej, który w roku szkolnym poprzedzającym rok akademicki był uczniem
białostockiej szkoły ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto Białystok lub która jest
dotowana z budżetu Miasta Białegostoku, z zastrzeżeniem § 5,
2) uzyskała co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
3) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego:
a) w szkole podstawowej co najmniej 5,5
b) w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5,0,
4) uzyskała co najmniej dwukrotnie tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu
ogólnopolskim lub międzynarodowym, organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.).
§ 5. Stypendium nie przyznaje się uczniom klas I – III szkoły podstawowej.
Rozdział 3.
Tryb przyznawania stypendiów
§ 6. 1. Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorom szkół określonych w §
4 pkt 1 niniejszego regulaminu, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
2. Prezydent Miasta Białegostoku w drodze zarządzenia określa wzór wniosku o przyznanie stypendium.
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3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, składa się w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku
w terminie do dnia 25 czerwca każdego roku.
4. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Departamentu Edukacji Urzędu
Miejskiego w Białymstoku.
5. Do wniosku dołącza się, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, kserokopie
dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczniów w nauce w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na
który przyznaje się stypendium.
6. Dołączone do wniosku dokumenty w języku obcym, potwierdzające osiągnięcia ucznia w innym kraju,
winny być przetłumaczone na język polski z podpisem osoby dokonującej tłumaczenia.
7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium.
§ 7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
1) złożenia po terminie,
2) wycofania przez wnioskodawcę,
3) braków formalnych.
§ 8. 1. Prezydent Miasta Białegostoku powołuje Kapitułę ds. stypendiów za wyniki i osiągnięcia w nauce,
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 Rady
Miasta Białystok.
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.
§ 9. Stypendia przyznawane są
1) uczniom – od września do czerwca,
2) studentom I roku – od października do czerwca.
§ 10. Wręczenie aktów przyznających stypendia odbywa się w sposób uroczysty.
Rozdział 4.
Tryb realizacji stypendiów
§ 11. Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy stypendialnej, określającej w szczególności warunki
wypłaty stypendium oraz okoliczności powodujące jego utratę.
§ 12. Stypendium wypłacane jest w dwóch ratach, płatnych przelewem na rachunek bankowy wskazany
w umowie, o której mowa w § 11 nie później niż do dnia 30 listopada danego roku (I rata - obejmująca okres od
września/października do grudnia) i do 30 kwietnia roku na który przyznaje się stypendium (II rata – obejmująca
okres od stycznia do czerwca).
§ 13. Warunkiem wypłaty I raty 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 Urzędu Miejskiego w Białymstoku odpowiedniego dokumentu potwierdzającego status
studenta.
Rozdział 5.
Utrata stypendium
§ 14. 1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania stypendium jeżeli:
1) przestał być uczniem białostockiej szkoły lub studentem I roku uczelni,
2) zrzekł się prawa do stypendium.
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2. O zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust. 1, dyrektor szkoły, stypendysta, jego rodzice lub prawni
opiekunowie winni niezwłocznie zawiadomić Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
3. Wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w ust. 1, następuje ze skutkiem od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę prawa
do stypendium.
4. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę jego cofnięcia traktuje się
jako świadczenie nienależne i stypendysta zobowiązany jest do jego zwrotu za okres, w którym nie dysponował
prawem do jego otrzymywania zgodnie z ust. 1.
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Uzasadnienie
Podstawę prawną podjęcia niniejszej uchwały stanowi 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.) i art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.) oraz ust. 3 pkt. 1 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. Podl. z 2015 r. poz. 305 ze zm).
W wyniku reformy edukacji dokonanej dwiema ustawami uchwalonymi przez Sejm 14 grudnia 2016 r.: Prawo
oświatowe (Dz.U z 2019 poz. 1148 ze zm.) oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U
z 2017 r. poz.60 ze zm.), od dnia 1 września 2019 roku w systemie oświaty nie funkcjonują gimnazja. Skutkuje to
potrzebą dokonania zmian w dotychczas funkcjonującym Regulaminie przyznawania stypendiów za wyniki
i osiągnięcia w nauce stanowiącym załącznik do uchwały Nr LIV/634/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia
27 lutego 2006 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki i osiągnięcia w nauce
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. Nr 90, poz. 891), zmienionej uchwałą Nr IX/64/11 Rady Miejskiej Białegostoku
z dnia 28 marca 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2011 r. Nr 108, poz. 1242).
Projekt uchwały dostosowuje kryteria przyznawania stypendiów do nowego ustroju szkolnego, doprecyzowuje
rodzaje konkursów/olimpiad/turniejów w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U.
z 2002 r. Nr 13, poz. 125 ze zm.) oraz wskazuje poziom osiągnięć kandydata do stypendium do uzyskania co
najmniej tytułu dwukrotnego laureata na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim i co najmniej jednokrotnie
laureata na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym. Mając na uwadze dotychczasowy bardzo wysoki poziom
wyników uczniów w nauce, projekt zakłada określenie średniej ocen na 5,5 w szkole podstawowej oraz 5,0
w szkole ponadpodstawowej. Proponowana jest również realizacja przyznanych stypendiów w dwóch ratach
płatnych do 30 listopada (za okres wrzesień/ październik do grudnia) i do 30 kwietnia (obejmująca okres od
stycznia do czerwca), a termin złożenia wniosków został wydłużony do 25 czerwca. Pozostałe zmiany mają
głownie charakter aktualizujący, na przykład jeśli chodzi o nazwę Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego
w Białymstoku.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały zgodnie z przedłożonym projektem jest zasadne.
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