
UCHWAŁA NR XXX/871/2014
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 
uczniów elbląskich szkół za wyniki osiągnięte w gimnazjum

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594; poz. 645; poz. 1318; z 2014 r., poz. 379) oraz Uchwały Nr XXVII/778/2013 Rady 
Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2014 r., uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się „Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych dla uczniów elbląskich szkół za wyniki osiągnięte w gimnazjum”, stanowiący załącznik

nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów elbląskich 
szkół za wyniki osiągnięte w gimnazjum otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów 
elbląskich szkół za wyniki osiągnięte w gimnazjum określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 3. Tracą moc:

1. Uchwała Nr XXIII/505/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 10 września 2009 r. w sprawie zasad 
przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjów,

2. Uchwała Nr XVIII/474/2012Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23 października zmieniająca uchwałę 
w sprawie zasad przyznawania i wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów 
gimnazjów.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Elblągu

Janusz Nowak
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Załącznik Nr 1 

 

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów 
na wyrównywanie szans edukacyjnych 

dla uczniów elbląskich szkół za wyniki osiągnięte w gimnazjum 

Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania przez Gminę Miasto Elbląg 
stypendiów dla uczniów elbląskich szkół za wyniki osiągnięte w gimnazjum. 

§ 1. 1. Przyznawanie pomocy stypendialnej ma na celu wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży 
oraz naukę alternatywnego spędzania czasu wolnego. 

2. O przyznanie Stypendium mogą ubiegać się uczniowie elbląskich szkół, którzy spełniają poniższe 
warunki: 

1) w momencie składania wniosku ukończyli: 

a) I semestr I klasy gimnazjum, 

b) II semestr I klasy gimnazjum, 

c) I semestr II klasy gimnazjum, 

d) II semestr II klasy gimnazjum, 

e) I semestr III klasy gimnazjum, 

f) II semestr III klasy gimnazjum; 

2) wykazują się osiągnięciami dydaktycznymi na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, krajowym, 
międzynarodowym, 

3) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, 

4) mają średnią ocen z przedmiotów za poprzedni semestr nauki 4,3 lub wyższą, 

4) realizują obowiązek szkolny. 

§ 2. 1. Wniosek o przyznanie stypendium w imieniu ucznia niepełnoletniego składa rodzic lub opiekun 
prawny, zwany dalej Wnioskodawcą. Uczeń pełnoletni składa wniosek we własnym imieniu. 

2. Wniosek składany jest w Departamencie Społecznym Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Kosynierów 
Gdyńskich 42. 

§ 3. 1. Stypendium jest wypłacane w formie jednorazowego wsparcia, za okres jednego semestru. 

2. Stypendium wypłacane jest na podane we wniosku konto wnioskodawcy, albo w kasie Urzędu 
Miejskiego w Elblągu. Stypendium może być wypłacane na konto instytucji lub organizacji wskazanej przez 
Wnioskodawcę. 

§ 4. 1. Stypendia przyznawane są na pisemny wniosek Wnioskodawcy przez Komisję Stypendialną, 
powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Elbląg. 

2. W skład Komisji wchodzi od trzech do pięciu członków. 

3. Komisja przygotowuje listę stypendystów, listę rezerwową oraz ustala wysokość stypendium za dany 
semestr. 

4. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. 

§ 5. 1. Wnioski o stypendia za dany semestr nauki Wnioskodawcy składają w terminie: 

1) za II semestr roku szkolnego do 31 października każdego roku, 

2) za I semestr roku szkolnego do 15 lutego każdego roku. 
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2. Wnioski o przyznanie stypendium, złożone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

3. Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne z załączonymi wszystkimi wymaganymi dokumentami. 

4. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie będą zwracane. 

§ 6. 1. Stypendia ustala się w oparciu o skalę punktową. 

2. Pierwszeństwo uzyskania stypendium mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie. 

3. Komisja podczas przyznawania stypendiów w przypadku jednakowego dochodu wnioskodawców 
będzie kierowała się następującymi kryteriami: 

1) pochodzenie z rodzin wielodzietnych, 

2) pozostawanie pod opieką rodzica zastępczego, 

3) pozostawanie pod opieką rodzica samotnie wychowującego dzieci, 

4) pochodzenie z rodzin, w których jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością, 

5) zagrożenie marginalizacją i wykluczeniem społecznym. 

§ 7. 1. Rozpatrzenie wniosków za II semestr roku szkolnego  nastąpi do dnia 15 listopada każdego roku. 

2. Rozpatrzenie wniosków za I semestr roku szkolnego nastąpi do dnia 01 marca każdego roku. 

§ 8. 1. Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 od dnia wystąpienia 
okoliczności, do poinformowania jednostki do obowiązków, której należeć będzie obsługa programu 
stypendialnego o istotnych zmianach w sytuacji materialnej, rodzinnej i innych powodujących zaprzestanie 
spełniania kryteriów wskazanych w § 1 ust. 2. 

2. Komisja może wstrzymać lub cofnąć wypłatę stypendium, w następujących przypadkach: 

1) wnioskodawca przedstawił niezgodne z prawdą dokumenty i oświadczenia, na podstawie których 
przyznano stypendium, 

2) uczeń zaprzestał kontynuowania nauki. 

3. Stypendia wypłacone na podstawie nieprawdziwych danych lub wypłacone pomimo zaistniałych 
zdarzeń, o których mowa w ust.2 podlegają zwrotowi od momentu zaistnienia ww. okoliczności na rachunek 
wskazany przez jednostkę do obowiązków, której należeć będzie obsługa programu stypendialnego. 

§ 9. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Komisja Stypendialna. 
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 Załącznik Nr 2 

     

                          Data przyjęcia wniosku:    …………………………             

                                                              

                                                                                                                                Numer wniosku: ……………………………                         

  

                                                                                           Podpis przyjmującego wniosek:……………………      

   

  
Wniosek stypendialny na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów elbląskich szkół  

za wyniki osiągnięte w gimnazjum 
  
1. Dane osobowe wnioskodawcy (należy zaznaczyć stawiając znak X) 

 Rodzic/opiekun prawny                Pełnoletni uczeń 

 

Nazwisko: Imię: 

Adres zamieszkania:         
 

 

(ulica, numer, miejscowość, kod pocztowy)        

PESEL:         Telefon:         

2. Dane osobowe ucznia 

Nazwisko:                         

Imiona:         

PESEL:        Data urodzenia:  

       

Miejscowość:  

Adres zamieszkania:  
 

 

(ulica, numer, miejscowość, kod pocztowy) 

Nazwa szkoły: 
 

        

Klasa:        

 

3. Informacja o wynikach w nauce  

Średnia ocen za ostatni semestr nauki:            
  

……………………………………..            

4. Dotychczasowe osiągnięcia:   

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  
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5.Opis sytuacji materialnej i rodzinnej.  

- Informacja o dochodach   

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie 

domowym (dochód oblicza się w sposób wskazany w ustawie o pomocy społecznej). Przy obliczaniu dochodu bierze się 

pod uwagę wszelkie dochody wszystkich osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe.  

  

L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia 
Miejsce pracy – 

nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość dochodu 

w zł. 

  

1.  

          

  

2.  

  

  

        

  

3.  

  

  

        

  

4.  

  

   

        

  

5.  

  

   

        

  

6.  

  

   

        

  

7.  

          

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego wynosi: 

 

Ilość osób w gospodarstwie domowym: 

 

-  Informacja o sytuacji rodzinnej  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………  
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6. Korzystanie z innych form stypendialnych  

 Korzystam ze stypendium innego  Fundatora     

                        

      

 Nie korzystam ze stypendium  innego Fundatora    

                        

  

7.Forma płatności   

 -Proszę o dokonanie przelewu stypendium na rachunek: 

 

   

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

- wykaz ocen za poprzedni semestr, poświadczony przez szkołę; 

- kopie dokumentów potwierdzających  osiągnięcia ucznia, potwierdzonych za zgodność z 

oryginałem, 

- w przypadku ucznia niepełnosprawnego – kopię orzeczenia o niepełnosprawności , potwierdzona 

za zgodność z oryginałem 

Nr 

konta  
                              

  

                      

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z Regulaminem Stypendialnym.  

  

Oświadczam, że znana jest mi treść art. 233 § 1 i 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny   

(Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub 

zatajenie prawdy.  

  

Świadoma/-y odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych, oświadczam,  

że przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym.  

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez pracowników Urzędu Miejskiego 

w Elblągu, dla celów przyznania i realizacji stypendium zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

  

  

  

__________________________                                               _____________________________________________  

       (miejscowość, data)                                                          (czytelny podpis Wnioskodawcy)  
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DECYZJA KOMISJI STYPENDIALNEJ 

 
Elbląg, dn...…..…………………. 

 

Komisja Stypendialna przyznaje/ nie przyznaje jednorazowe stypendium 

  

w wysokości ……………………….. 

 

 

 

Komisja w składzie: 

1……………………….. 

2………………………. 

3………………………. 

4………………………. 

5………………………. 

 

 

 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 8 – Poz. 2755



 

Załącznik Nr 3 

Kryteria oceny wniosków o przyznanie stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 

uczniów elbląskich szkół za wyniki osiągnięte w gimnazjum 

Ustala się następującą skalę punktową dotyczącą:  

1. osiągnięć naukowych na szczeblu:  

a) lokalnym (miasto) – 1 punkt,  

b) wojewódzkim – 2 punkty,  

c) krajowym – 3 punkty,  

d) międzynarodowym - 4 punkty  

2. średniej ocen z ostatniego semestru/roku szkolnego:  

a) od 4,3 do 4,55 – 1 punkt  

b) od 4,56 do 5,00 – 2 punkty  

c) powyżej 5,00 – 3 punkty  

3. sytuacji materialnej ucznia, którą jest średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie 

w wysokości:  

a) od 0zł – 456 zł – 5 punktów  

b) od 457 zł – 600 zł – 4 punkty  

c) od 601 zł – 750 zł – 3 punkty 

d) od 751 zł – 850 zł – 2 punkty 

e) powyżej 851 zł – 1 punkt 

4. Uczniom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowo 1 punkt.  
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