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Poz. 4459
UCHWAŁA NR 504/XXX/2021
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków, formy i zakresu udzielania stypendium pod nazwą
„Płocka szansa edukacyjna” dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie miasta Płocka
Na podstawie art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz.1327 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 14a i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 12 pkt 10a i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 920) uchwala się, co następuje.
§ 1. 1. Określa się szczegółowe warunki, formę i zakres udzielania stypendium pod nazwą „Płocka szansa
edukacyjna” dzieciom i młodzieży pobierającym naukę na terenie miasta Płocka.
2. Regulamin przyznawania stypendiów „Płocka szansa edukacyjna” stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na dany rok dział 854, rozdział 85416.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 279/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych
lub dotowanych Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.
§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik do uchwały Nr 504/XXX/2021
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 kwietnia 2021 roku
REGULAMIN
przyznawania stypendium „Płocka szansa edukacyjna”
I. Postanowienia wstępne
§ 1.
Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe warunki, formę i zakres udzielania
stypendium „Płocka szansa edukacyjna”, finansowanego ze środków budżetu miasta Płocka, dla uczniów szkół
pobierających naukę na terenie miasta Płocka.
§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) kryterium dochodowym – należy przez to rozumieć średnią wysokość miesięcznego dochodu na osobę w
rodzinie za pięć miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, poniżej 3.100 zł brutto,
2) dochodzie – należy przez to rozumieć średni przychód za miesiące określone § 3 ust. 5 z uwzględnieniem
1/12 składników rocznych, bez względu na tytuł i źródło uzyskania, z wyjątkiem świadczeń wskazanych
w § 3 ust. 6, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, jeśli takie występują,
3) dobrych i bardzo dobrych wynikach nauczania – należy przez to rozumieć osiąganie przez ucznia średniej
ocen co najmniej:
a) 5,20 w szkole podstawowej klasy IV – VI,
b) 5,00 w szkole podstawowej klasy VII – VIII,
c) 4,50 w szkołach ponadpodstawowych,
4) 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,
5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,
6) uczniu bez szczegółowego określenia – należy przez to rozumieć ucznia szkoły, o której mowa w pkt 4,
zarówno zamieszkującego z rodziną, jak i wychowanka przebywającego w placówce opiekuńczo –
wychowawczej,
7) stypendyście bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć ucznia, któremu przyznano stypendium
określone niniejszym regulaminem,
8) dochodzie na osobę w rodzinie – należy przez to rozumieć wysokość dochodu na osobę w rodzinie ustaloną
na zasadach określonych w § 3 ust. 5 -11,
9) 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.),
10) placówce opiekuńczo – wychowawczej – należy przez to rozumieć placówkę sprawującą całodobową opiekę
nad uczniem,
11) trudnej sytuacji materialnej – należy przez to rozumieć sytuację materialną rodziny lub wychowanka
placówki o dochodzie na osobę w rodzinie niższym niż kryterium dochodowe,
12) ZJO – należy przez to rozumieć Zarząd Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa w Płocku.
II. Warunki, forma i zakres przyznawania stypendium pod nazwą „Płocka szansa edukacyjna”
§ 3.
1. Stypendium pod nazwą „Płocka szansa edukacyjna” może być przyznane uczniom szkół, od IV klasy szkoły
podstawowej do czasu ukończenia kształcenia, którzy ponadto spełniają łącznie następujące warunki:
1) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
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2) osiągają dobre i bardzo dobre wyniki nauczania,
3) posiadają rachunek bankowy – przy czym może to być rachunek bankowy ucznia lub osoby
pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym,
4) złożyli wniosek o przyznanie stypendium w terminie określonym w § 4 ust. 3.
Stypendium przyznawane jest każdorazowo na semestr, to jest na okres pięciu miesięcy od września do
stycznia (stypendium na I semestr) lub od lutego do czerwca (stypendium na II semestr).
Stypendium udzielane jest wyłącznie w formie świadczenia pieniężnego przekazywanego przelewem na
wskazany we wniosku rachunek bankowy stypendysty w następujących terminach: za okres wrzesień –
grudzień do dnia 31 grudnia, za miesiąc styczeń do dnia 31 stycznia, za okres luty - czerwiec do dnia 30
czerwca.
Na wysokość stypendium „Płocka szansa edukacyjna” mają wpływ wysokość dochodu, o którym mowa
w § 2 pkt 2 i pkt 8 oraz średnia ocen ucznia za semestr poprzedzający przyznanie stypendium. Wysokość
stypendium ustala się zgodnie z zapisami § 6.
Do wniosku wpisywany jest dochód, o którym mowa w § 2 pkt 2 za okres pięciu miesięcy poprzedzających
złożenie wniosku, tj.: za styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj (w przypadku stypendium na I semestr) lub
sierpień, wrzesień, październik, listopad i grudzień (w przypadku stypendium na II semestr).
Do dochodu ustalonego zgodnie z ust. 5 nie wlicza się:
1) jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego otrzymanego ze środków publicznych,
2) zasiłku celowego, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o
pomocy społecznej,
3) pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.),
4) świadczeń przyznanych niniejszym Regulaminem,
5) wartości świadczeń w naturze,
6) świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
Dochód ustalony zgodnie z § 2 pkt 2 pomniejsza się o alimenty świadczone na rzecz innych osób.
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości wynikającej z art. 8
ust. 9 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się
w dochodzie osoby lub rodziny dzieląc ją przez liczbę miesięcy okresu, za który uzyskano ten dochód,
z zastrzeżeniem ust. 10.
W przypadku uzyskania jednorazowego dochodu należnego za okres dłuższy niż 12 miesięcy, kwota tego
dochodu nie jest uwzględniana w dochodzie osoby lub rodziny.
W przypadku uzyskania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według
średniomiesięcznego kursu Narodowego Banku Polskiego odpowiednio za miesiące wskazane w ust. 5.

III. Tryb postępowania przy udzielaniu stypendium „Płocka szansa edukacyjna”
§ 4.
1. Stypendium „Płocka szansa edukacyjna” przyznawane jest na wniosek pełnoletniego ucznia lub działających
w jego imieniu rodziców/prawnych opiekunów.
2. Wnioski o przyznanie stypendium składane są w szkole właściwej do ustalenia i poświadczenia wyników
nauczania.
3. Wnioski o przyznanie stypendium na I semestr roku szkolnego składa się w czerwcu, w terminie do ostatniego
dnia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a na II semestr – do 5 lutego, przy czym za datę wpływu wniosku
do szkoły uznaje się datę złożenia wniosku osobiście lub datę stempla pocztowego w przypadku wniosku
wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej.
4. Wnioski złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7.
5. Uczniowie klas VIII szkoły podstawowej, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium na I semestr
zgodnie z § 4 ust. 2, mają obowiązek dostarczyć do ZJO, w terminie do dnia 5 września, zaświadczenie
o kontynuacji nauki w szkole, o której mowa w § 2 pkt 4.
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6. Aktualny wzór wniosku o przyznanie stypendium jest publikowany na stronie internetowej ZJO.
§ 5.
1. Obsługę administracyjną i finansową stypendiów „Płocka szansa edukacyjna” prowadzi ZJO współdziałając
w tym zakresie ze szkołami.
2. W szkole dokonuje się wstępnej oceny wniosku w zakresie możliwości przyznania stypendium uczniowi,
sprawdzenia i uzupełnienia wniosku pod względem formalnym oraz poświadczenia wyników nauczania.
3. Dyrektor szkoły, po wstępnym zakwalifikowaniu wniosku do przyznania stypendium, przekazuje go do ZJO.
4. W ZJO dokonuje się 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.
5. ZJO może zwrócić się do wnioskodawcy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub złożenie
oświadczenia.
6. Po zweryfikowaniu wszystkich wniosków ZJO ustala na podstawie przepisów niniejszego Regulaminu listę
stypendystów zawierającą imiona i nazwiska stypendystów oraz kwoty przyznanych stypendiów. Podpisana
przez Dyrektora ZJO lista publikowana jest na stronie internetowej ZJO.
7. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia podania o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie
stypendium „Płocka szansa edukacyjna” do Prezydenta Miasta Płocka, za pośrednictwem ZJO, w terminie 7
dni od opublikowania listy.
8. W przypadku stwierdzenia błędnych ustaleń faktycznych lub uchybienia zasadom przyznawania stypendium
określonym w Regulaminie, uczeń otrzymuje informację na piśmie o przyznaniu stypendium „Płocka szansa
edukacyjna”, a nazwisko i imię ucznia zostaje zamieszczone na liście stypendystów.
9. W pozostałych przypadkach Prezydent Miasta Płocka rozpatruje podanie, o którym mowa w § 5 ust. 7 i
udziela wnioskodawcy odpowiedzi na piśmie. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Płocka jest ostateczne.
§ 6.
1. Wysokość stypendium ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, według wzoru:
w

S i=k×Si
gdzie użyte symbole oznaczają:

S i - oznacza kwotę stypendium na okres danego 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 z budżetu miasta, obliczany według wzoru:

B
k = i=n

∑ Siw
i=1

gdzie użyte symbole oznaczają:
B – kwota środków finansowych przeznaczona w budżecie miasta Płocka na finansowanie stypendiów „Płocka
szansa edukacyjna” w okresie danego semestru;
n – liczba stypendystów;
w

S i - szacowana kwota stypendium ucznia o numerze porządkowym „i” obliczana według wzoru:
w

S i =( K d −D i )×(O i −O min ) ×0,4
gdzie użyte symbole oznaczają:

K d - kryterium dochodowe, o którym mowa w § 2 pkt 1;
Di - dochód na osobę w rodzinie stypendysty o numerze porządkowym „i”, o którym mowa w § 2 pkt 8;

Oi - średnia ocen stypendysty o numerze porządkowym „i”;
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Omin - minimalna ocena średnia ucznia osiągającego dobre i bardzo dobre wyniki nauczania, średnia graniczna
dla danego typu szkoły, o której mowa w § 2 pkt 3.
2. W przypadkach, jeśli wysokość szacowanej kwoty stypendium -

S wi obliczonej w sposób określony w ust. 1

jest wyższa od 0 zł i niższa od 100 zł lub równa 100,00 zł oraz w przypadku jeśli różnice

Oi – Omin = 0 przyjmuje się wartość S wi = 100,00 zł.

3. W przypadkach, jeśli wysokość szacowanej kwoty stypendium 1 jest równa lub wyższa 1.000,00 zł, przyjmuje się wartość

w

K d - Di > 0 i

w

S i obliczonej w sposób określony w ust.

S i = 1.000,00 zł.

§ 7.
1. W przypadku skreślenia ucznia z listy uczniów zaprzestaje się wypłaty stypendium począwszy od następnego
miesiąca, w którym uczeń został skreślony.
2. Należności z tytułu nieuprawnionego pobrania stypendium „Płocka szansa edukacyjna” podlegają ściągnięciu
w trybie odrębnych przepisów.
3. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu ustala Dyrektor ZJO informując o tym
zobowiązanego w formie pisemnej.

