
UCHWAŁA NR II/34/2018 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjów 

oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Gminy Miasta Elbląg 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457; zm.: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1560 i poz. 1669, Dz. U. z 2016 r. poz. 1010) w związku z § 3 ust. l załącznika do uchwały nr 

XI/233/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia miejskiego programu 

wspierania edukacji oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, Rada Miejska w Elblągu 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przyjmuje się regulamin w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans 

edukacyjnych dla uczniów gimnazjów oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Gminy 

Miasta Elbląg, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Wzór wniosku o udzielenie stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów 

gimnazjów oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Gminy Miasta Elbląg otrzymuje 

brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Kryteria oceny wniosków o udzieleniu stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 

uczniów gimnazjów oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Gminy Miasta Elbląg 

określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XX/410/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjów 

z Gminy Miasta Elbląg (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. poz. 5). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.    

 

  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Elblągu 

 

 

Antoni Czyżyk 



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/34/2018 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

Regulamin w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych 

dla uczniów gimnazjów oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych 

z Gminy Miasta Elbląg 

 

§ 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów 

gimnazjów oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Gminy Miasto Elbląg. 

§ 2. Przyznawanie pomocy stypendialnej ma na celu wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży oraz 

naukę alternatywnego spędzania czasu wolnego. 

§ 3. 1. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów oraz uczniowie klas siódmych 

i ósmych szkół podstawowych z Gminy Miasta Elbląg, którzy w momencie składania wniosku ukończyli, co 

najmniej:  

1) I semestr III klasy gimnazjum lub 

2) I semestr VII klasy szkoły podstawowej oraz 

3) uzyskali co najmniej średnią ocen 5,20 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w semestrze 

poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się stypendium, 

4) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. 

2. Dodatkowe punkty uzyskują uczniowie, o których mowa w ust. 1, jeśli spełniają następujące warunki 

określone w punktach 1–3: 

1) są laureatami konkursów wynikających z zakresów nauczania na szczeblu lokalnym, wojewódzkim, 

krajowym lub międzynarodowym, 

2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, 

3) posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności. 

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie stypendium w imieniu ucznia może złożyć rodzic, opiekun prawny, 

dyrektor szkoły, zwany dalej Wnioskodawcą.  

2. Wniosek składany jest w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1. 

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

w wysokości uzależnionej od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Miasta 

Elbląg. 

2. Stypendium wypłacane jest na podany we wniosku rachunek bankowy Wnioskodawcy lub w kasie 

Urzędu Miejskiego w Elblągu. 

§ 6. 1. Stypendium przyznawane jest 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 oraz ustala wysokość indywidualnego stypendium za dany 

semestr. 

§ 7. Stypendia ustala się w oparciu o skalę punktową. 

§ 8. Wnioski o stypendium za dany semestr nauki Wnioskodawcy składają w terminie:        

1) za I semestr roku szkolnego do dnia 15 lutego każdego roku, 

2) za II semestr roku szkolnego do dnia 30 września każdego roku. 

§ 9. 1. Rozpatrzenie wniosków za I semestr roku szkolnego nastąpi do dnia 15 marca każdego roku. 

2. Rozpatrzenie wniosków za II semestr roku szkolnego nastąpi do dnia 15 listopada każdego roku.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/34/2018 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

Data przyjęcia wniosku : ……………….……… 

 

Numer wniosku : ……………………….……… 

 

Wniosek stypendialny na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów *gimnazjów  

klas siódmych / klas ósmych szkół podstawowych  

z Gminy Miasta Elbląg 

* właściwe zaznaczyć 

1. Dane osobowe wnioskodawcy (należy zaznaczyć stawiając znak X) 

           □ Rodzic/opiekun prawny                                                 □ Dyrektor szkoły                                                               

Nazwisko: Imię: 

 

Adres zamieszkania:  

Ulica: …………………………………………….. nr domu ……..………….. nr mieszkania……………… 

Kod pocztowy: …………….……………………. Telefon: ………………………………………………… 

2. Dane osobowe ucznia 

 

Nazwisko: 

 

 

Imię (imiona): 

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

 

 

Adres zamieszkania:  

Ulica: …………………………………………….. nr domu ……..………….. nr mieszkania……………… 

Kod pocztowy: …………….……………………. Telefon: ………………………………………………… 

Nazwa szkoły: 

 

Klasa: 

3. Informacja o wynikach w nauce: 

 

Średnia ocena za ostatni semestr nauki:  

4. Dotychczasowe osiągnięcia:  

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



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 jako 

średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie). Przy obliczaniu dochodu bierze się pod uwagę 

wszelkie dochody wszystkich osób prowadzących wspólnie gospodarstwo domowe. 

 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Miejsce pracy, 

nauki 

Stopień 

pokrewieństwa 

Wysokość 

dochodu 

1.      

2.       

3.      

4.       

5.       

6.       

7.       

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego wynosi:  

Ilość osób w gospodarstwie domowym:  

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi:  

 

Informacja o sytuacji rodzinnej: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



6. Korzystanie z innych form stypendialnych: 

 

* właściwe zaznaczyć 

 

Korzystam ze stypendium innego Fundatora: 

 

□ TAK      □ NIE 

 

7. Forma płatności: 

 

- Proszę o dokonanie przelewu stypendium na numer rachunku bankowego: 

 

                          

 

 

- Kasa Urzędu Miejskiego w Elblągu: 

 

□ TAK      □ NIE 

 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

1. Wykaz ocen za poprzedni semestr / kopię świadectwa szkolnego, poświadczone przez szkołę. 

2. Kopię dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 

w przypadku ucznia niepełnosprawnego - kopię orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem stypendialnym. 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych oświadczam, że 

przedstawione dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań 

związanych z niniejszym wnioskiem: przyznanie stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych dla 

uczniów gimnazjów oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Gminy Miasta Elbląg, 

zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy UE L 119). 

 

 

 

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

      (miejscowość, data)                                                                   (czytelny podpis Wnioskodawcy)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/34/2018 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 

Kryteria oceny wniosków o udzielenie stypendiów dla uczniów gimnazjów  

oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Gminy Miasta Elbląg 

 

Ustala się następującą skalę punktową dotyczącą:  

1. Osiągnięć ucznia w konkursach 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 5,20 do 5,40      – 1 punkt  

b) od 5,41 do 5,50   – 2 punkty  

c) powyżej 5,51       – 3 punkty  

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

    w wysokości:  

a) od 0,00 zł – 528,00 zł      – 10 punktów  

b) od 529,00 zł – 650,00 zł  – 8 punktów 

c) od 651,00 zł – 800,00 zł  – 6 punktów  

d) od 801,00 zł – 920,00 zł  – 4 punkty  

d) od 921,00 zł – 1000,00 zł  – 2 punkty  

f) powyżej 1001,00 zł       – 0 punktów 

4. Uczniom z ważnym orzeczeniem o niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół do Spraw 

Orzekania o Niepełnosprawności lub wydanym przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania  

o Niepełnosprawności przysługuje – 1 punkt. 

 


