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UCHWAŁA NR  493/XXXV/09                                                                               
Rady Miasta Płocka 

z dnia 31 marca 2009 roku 

w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie miasta Płocka. 

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991r. o systemie o�wiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, 

poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, 

poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 

208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 

120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 i z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 

216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33) Rada Miasta Płocka uchwala, co nast�puje: 

§1 

Ustala si� Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, stanowi�cy 

zał�cznik do niniejszej uchwały. 

§2 

�ródło finansowania: dział 854, rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów. 

§3 

Wykonanie uchwały powierza si� Prezydentowi Miasta Płocka. 

§4 

Traci moc Uchwała Nr 994/LVIII/06  z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta 

Płocka. 

§5 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem 1 wrze�nia 2009 r. 

§6 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urz�dowym Województwa Mazowieckiego. 

Niniejsza uchwała została zmieniona uchwał� nr 184/XIII/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku. 

Przewodnicz�cy 

Rady Miasta Płocka 

Tomasz Korga 
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REGULAMIN  
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM  

DLA UCZNIÓW  

I. Postanowienia wst�pne  

§1  

Regulamin okre�la rodzaje, kryteria, formy, warunki, tryb, sposób oraz organizacj� udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym, a tak�e sposób ustalania wysoko�ci stypendium szkolnego w 

zale�no�ci od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczno�ci,  

o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie o�wiaty.  

§2  

�wiadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, zwanymi dalej pomoc� materialn�, s�:  
1) stypendium szkolne;  

2) zasiłek szkolny.  

§3  

Ilekro� w Regulaminie jest mowa o:  

1) kryterium dochodowym - nale�y przez to rozumie� miesi�czn� wysoko�� dochodu na osob� w 

rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 216, poz. 1367,  

Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 6, poz. 33), 

2) kwocie zasiłku rodzinnego - nale�y przez to rozumie� kwot�, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, 

Nr 222, poz. 1630, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109 poz. 747, Nr 192, poz. 

1378, Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456), 

3) szkole - nale�y przez to rozumie� szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół 

publicznych dla młodzie�y i dla dorosłych oraz szkoły niepubliczne nie posiadaj�ce uprawnie�
szkół publicznych dla młodzie�y i dla dorosłych,  

4) kolegium - nale�y przez to rozumie� publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia 

j�zyków obcych, kolegia pracowników słu�b społecznych oraz niepubliczne kolegia nauczycielskie 

i nauczycielskie kolegia j�zyków obcych,  

5) o�rodku - nale�y przez to rozumie� publiczne i niepubliczne o�rodki, o których mowa w art. 16, 

ust. 7 ustawy o systemie o�wiaty, umo�liwiaj�ce dzieciom i młodzie�y, realizacj� obowi�zku 

szkolnego,  

6) dyrektorze – nale�y przez to rozumie� dyrektora szkoły, kolegium lub o�rodka, 

7) szkolnej komisji ds. stypendiów socjalnych, zwanej w dalszej tre�ci „SKSS” – szkoln� komisj� ds. 

stypendiów socjalnych, któr� mo�e powoła� dyrektor szkoły w szkołach zlokalizowanych na 

terenie miasta Płocka;  

8) uczniu bez szczegółowego okre�lenia – nale�y przez to rozumie� ucznia szkoły, o której mowa w 

pkt 3, słuchacza kolegium, o którym mowa w pkt 4 lub wychowanku o�rodka, o którym mowa w 

pkt 5,  

9) stypendy�cie – nale�y przez to rozumie� ucznia, któremu przyznano stypendium szkolne,  

10) ustawie bez bli�szego okre�lenia – nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 7 wrze�nia 1991r. o 

systemie o�wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 

2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, 

Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r.  

Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, 
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poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618,  

z 2009 r. Nr 6, poz. 33);  

11) dochodzie na osob� w rodzinie – nale�y przez to rozumie� wysoko�� dochodu na osob�  
w rodzinie ustalan�, na zasadach okre�lonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, z tym �e do dochodu nie wlicza si� �wiadcze� pomocy materialnej 

przydzielanej niniejszym regulaminem; 

12) rodzinie – nale�y przez to rozumie� osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostaj�ce  

w faktycznym zwi�zku, wspólnie zamieszkuj�ce i gospodaruj�ce, zgodnie z art. 6 pkt 14 ustawy z 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

13) trudnej sytuacji materialnej – nale�y przez to rozumie� sytuacj� materialn� rodziny  

o dochodzie na osob� w rodzinie nie przekraczaj�cym kryterium dochodowego;  

14) zamieszkałym na terenie miasta Płocka – nale�y przez to rozumie�  przebywaj�cego w Płocku pod 

wskazanym adresem, z zamiarem stałego przebywania; 

15)  Zarz�dzie Jednostek O�wiatowych – nale�y przez to rozumie� Zarz�d Jednostek O�wiatowych 

Jednostka Bud�etowa w Płocku. 

II. Kryteria przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

§4  

1. Stypendium szkolne mo�e by� przyznane zamieszkałym na terenie miasta Płocka:  

1) uczniom szkół, o których mowa w §3 pkt 3 - do czasu uko�czenia kształcenia, nie dłu�ej 

jednak ni� do uko�czenia 24 roku �ycia,  

2) wychowankom o�rodków, o których mowa w §3 pkt 5,  

3) dzieciom i młodzie�y upo�ledzonym umysłowo ze sprz��onymi niepełnosprawno�ciami - 

do czasu uko�czenia realizacji obowi�zku nauki,  

4) słuchaczom kolegiów, o których mowa w §3 pkt 4 - do czasu uko�czenia kształcenia, nie 

dłu�ej jednak ni� do uko�czenia 24 roku �ycia,  

którzy znajduj� si� w trudnej sytuacji materialnej, zwanym dalej uprawnionymi.  

2. Stypendium szkolne mo�e by� przyznane uprawnionym, w szczególno�ci gdy w rodzinie 

wyst�puje:  

1) bezrobocie,  

2) niepełnosprawno��,  
3) ci��ka lub długotrwała choroba,  

4) wielodzietno��,  
5) brak umiej�tno�ci wypełniania funkcji opieku�czo-wychowawczych,  

6) alkoholizm lub narkomania,  

7) rodzina jest niepełna,  

8) inne zdarzenie losowe o charakterze trwałym.  

§5  

1. Zasiłek szkolny mo�e by� przyznany uczniowi znajduj�cemu si� przej�ciowo w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu zdarzenia losowego, zale�nego od losu – kolei, wydarze� �ycia, czyli 

ka�dego zdarzenia niezale�nego od woli człowieka. Zdarzeniem losowym jest  

w szczególno�ci: 

1) �mier� bliskiej osoby, 

2) stanie si� ofiar� przest�pstwa, 

3) wypadek skutkuj�cy pogorszeniem sytuacji materialnej rodziny, 

4) powód	, po�ar, gradobicie lub huragan powoduj�ce straty w mieniu nale��cym do rodziny 

ucznia, 



5) inne nagłe zdarzenie utrudniaj�ce prawidłowe funkcjonowanie rodziny ucznia  

i przebieg nauki ucznia. 

2. O zasiłek szkolny mo�na ubiega� si� w terminie nie dłu�szym ni� dwa miesi�ce od wyst�pienia 

zdarzenia uzasadniaj�cego przyznanie tego zasiłku.  

III. Formy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

§6  

1. Stypendium szkolne mo�e by� udzielane w formie:  

1) całkowitego lub cz��ciowego pokrycia kosztów udziału w zaj�ciach edukacyjnych,  

w tym wyrównawczych, wykraczaj�cych poza zaj�cia realizowane w szkole w ramach planu 

nauczania,  

2) całkowitego lub cz��ciowego pokrycia kosztów udziału w zaj�ciach edukacyjnych 

realizowanych poza szkoł�,  
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególno�ci zakupu podr�czników, 

dofinansowania zakupu pomocy naukowych, itp. 

2. Pomoc polegaj�ca na całkowitym lub cz��ciowym pokryciu kosztów udziału w zaj�ciach 

edukacyjnych realizowanych w szkole lub poza szkoł�, polega w szczególno�ci na: 

1) zwrocie kosztów uczestnictwa w zaj�ciach edukacyjnych, w tym m.in. nauka j�zyków obcych, 

kurs komputerowy, udział w „zielonej szkole”, udział w zorganizowanych wycieczkach 

szkolnych, itp., 

2) zwrocie kosztów uczestnictwa w obozach sportowych oraz zaj�ciach pozaszkolnych 

zwi�zanych z rozwijaniem indywidualnych zdolno�ci, w tym zwrocie kosztów zakupu 

niezb�dnego oprzyrz�dowania, 

3) zwrocie kosztów korepetycji. 

3. Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym polega w szczególno�ci na zwrocie kosztów zakupu: 

1) podr�czników i materiałów szkolnych wymaganych do nauki;

2) stroju sportowego (nie cz��ciej ni� raz na półrocze) i obuwia sportowego (nie cz��ciej ni� dwa 

razy na półrocze); 

3) przyrz�dów i odzie�y niezb�dnych na zaj�cia praktyczne realizowane w szkołach  

o profilu zawodowym oraz przyrz�dów i odzie�y specjalistycznej dla uczniów szkół 

specjalnych; 

4) kostiumu k�pielowego i innych akcesoriów niezb�dnych na zaj�cia basenowe; 

5) tornistra lub plecaka szkolnego (nie cz��ciej ni� raz w roku szkolnym); 

6) sprz�tu komputerowego i oprogramowania dla ucznia. 

4. Stypendium szkolne mo�e by� udzielane uprawnionym ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 

słuchaczom kolegiów, tak�e w formie całkowitego lub cz��ciowego pokrycia kosztów zwi�zanych 

z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.  

5. Stypendium szkolne mo�e by� tak�e udzielone w formie �wiadczenia pieni��nego, je�eli Prezydent 

Miasta Płocka uzna, �e udzielenie stypendium w formach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie jest 

mo�liwe albo nie jest celowe.  

6. Stypendium szkolne mo�e by� udzielone w jednej lub kilku formach jednocze�nie.  

§7  

Zasiłek szkolny mo�e by� przyznany w formie �wiadczenia pieni��nego na pokrycie wydatków 

zwi�zanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz 

lub kilka razy w roku, niezale�nie od otrzymywanego stypendium szkolnego.  



IV. Warunki i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

§8  

1. Stypendium szkolne nie mo�e by� ni�sze miesi�cznie ni� 80 % kwoty zasiłku rodzinnego  

i nie mo�e przekracza� miesi�cznie 200 % tej kwoty.  

2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy ni� miesi�c i nie dłu�szy ni� 10 

miesi�cy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów - na okres nie krótszy ni�
miesi�c i nie dłu�szy ni� 9 miesi�cy w danym roku szkolnym.  

3. Je�eli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne mo�e by� realizowane w 

okresach innych ni� miesi�czne lub jednorazowo, z tym �e warto�� stypendium szkolnego w 

danym roku szkolnym nie mo�e przekroczy� ł�cznie dwudziestokrotno�ci kwoty zasiłku 

rodzinnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - osiemnastokrotno�ci kwoty zasiłku rodzinnego.  

§9  

1. Stypendium szkolne nie przysługuje uprawnionemu, który otrzymuje inne stypendium  

o charakterze socjalnym ze �rodków publicznych, z zastrze�eniem ust. 2.  

2. Uprawniony, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze �rodków publicznych, 

mo�e otrzyma� stypendium szkolne w wysoko�ci, która ł�cznie z innym stypendium o charakterze 

socjalnym ze �rodków publicznych nie przekracza dwudziestokrotno�ci kwoty zasiłku rodzinnego, 

a w przypadku słuchaczy kolegiów -osiemnastokrotno�ci kwoty zasiłku rodzinnego.  

§10  

Wysoko�� zasiłku szkolnego nie mo�e przekroczy� jednorazowo kwoty stanowi�cej pi�ciokrotno��
kwoty zasiłku rodzinnego.  

V. Sposób ustalania wysoko�ci stypendium szkolnego  

§11  

1. Na wysoko�� stypendium socjalnego wpływaj�: wysoko�� dochodu, o którym mowa w §3 pkt 11 

oraz warunki i okoliczno�ci rodzinne, o których mowa w § 4 ust. 2.  

2. Wysoko�� stypendium oraz podział �rodków na pomoc socjaln� uczniom ustalana jest według 

algorytmu stanowi�cego zał�cznik nr 1 do regulaminu.  

VI. Tryb i organizacja udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

§12  

1. �wiadczenie pomocy materialnej przyznaje Prezydent Miasta Płocka w formie decyzji 

administracyjnej. 

2. Obsług� administracyjn� i finansow� �wiadcze� pomocy materialnej prowadzi Zarz�d Jednostek 

O�wiatowych. 

3. W szkołach zlokalizowanych na terenie miasta Płocka wst�pnej oceny, sprawdzenia  

i kwalifikacji wniosków dokonywa� b�dzie dyrektor szkoły, którego w realizacji tego zadania 

wspiera� mo�e SKSS lub inny zespół pracowników o stałym lub niestałym składzie. Zadaniem 

dyrektora jest równie� współdziałanie z Zarz�dem Jednostek O�wiatowych oraz realizacja decyzji i 

innych zada� zwi�zanych z wypłat� stypendiów. 

4. Obsługa SKSS lub zespołów pracowników, o których mowa w ust. 3 w szkołach prowadzonych 

przez miasto Płock jest finansowana ze �rodków bud�etu miasta.  



§13  

1. �wiadczenia pomocy materialnej s� przyznawane na wniosek:  

1) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia,  

2) dyrektora. 

2. �wiadczenia pomocy materialnej mog� by� przyznawane równie� z urz�du przez Prezydenta 

Miasta Płocka.  

§14  

1. Wniosek o przyznanie �wiadczenia pomocy materialnej zawiera� powinien w szczególno�ci:  

1) imi� i nazwisko ucznia i jego rodziców,  

2) miejsce zamieszkania ucznia,  

3) dane uzasadniaj�ce przyznanie �wiadczenia pomocy materialnej, w tym za�wiadczenie albo 

o�wiadczenie o wysoko�ci dochodów z miesi�ca poprzedzaj�cego zło�enie wniosku,  

z zastrze�eniem ust. 2,  

4) po��dan� form� �wiadczenia pomocy materialnej, w tym uzasadnienie braku mo�liwo�ci 

(b�d	 celowo�ci dla słuchaczy kolegiów) przyznania pomocy materialnej w formie innej ni�
�wiadczenie pieni��ne, o ile forma �wiadczenia pieni��nego b�dzie wskazana jako 

po��dana, 

5) informacj� dyrektora o po��danej formie udzielenia stypendium.  

2. W przypadku ubiegania si� o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze 

�wiadcze� pieni��nych z pomocy społecznej, zamiast za�wiadczenia albo o�wiadczenia  

o wysoko�ci dochodów przedkłada si� za�wiadczenie albo o�wiadczenie o korzystaniu ze 

�wiadcze� pieni��nych z pomocy społecznej.  

3. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa si� do dnia 15 wrze�nia danego roku 

szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do dnia 15 pa	dziernika danego roku szkolnego.  

4. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego mo�e by� zło�ony po 

upływie terminu, o którym mowa w ust. 3.  

5. Wniosek o przyznanie pomocy materialnej uprawniony składa:  

1) w sekretariacie szkoły, kolegium lub o�rodka, o ile jej siedziba znajduje si� na terenie 

miasta Płocka,  

2) w Zarz�dzie Jednostek O�wiatowych, je�eli jest uczniem szkoły, której siedziba znajduje 

si� poza granicami miasta Płocka.  

6. Wnioski zło�one w miejscu okre�lonym w ust. 5 pkt 1 podlegaj� przed przekazaniem do Zarz�du 

Jednostek O�wiatowych weryfikacji pod wzgl�dem poprawno�ci i kompletno�ci zawartych w nich 

danych i zał�czników, a nast�pnie podpisywane s� przez dyrektora. 

7. Wzór wniosku ustala Zarz�d Jednostek O�wiatowych. 

§15 

1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien zawiera�:  
1) imi� i nazwisko ucznia i jego rodziców,  

2) miejsce zamieszkania ucznia,  

3) informacje o zdarzeniu losowym uzasadniaj�cym przyznanie zasiłku potwierdzone,  

w miar� mo�liwo�ci odpowiednimi dokumentami,  

4) dane uzasadniaj�ce przyznanie �wiadczenia pomocy materialnej, w tym za�wiadczenie albo 

o�wiadczenie o wysoko�ci dochodów z miesi�ca poprzedzaj�cego zło�enie wniosku,  

przy czym postanowienia § 14 ust. 2 stosuje si� odpowiednio,  

5) po��dan� form� �wiadczenia pomocy materialnej, o ile jest ona inna ni� forma pieni��na.  

2. Wzór wniosku ustala Zarz�d Jednostek O�wiatowych. 



§16  

1. Forma pomocy ustalana jest w decyzji administracyjnej, o której mowa w §12 ust. 1.  

2. Pomoc materialna przyznana w formie pieni��nej, wypłacana jest w kasie Zarz�du Jednostek 

O�wiatowych, indywidualnie lub zbiorczo za po�rednictwem upowa�nionej przez dyrektora osoby 

lub przelewana na rachunek bankowy wskazany przez stypendyst�.  
3. Pomoc materialna, przyznana w innej formie realizowana jest w sposób ustalony w decyzji 

administracyjnej.  

VII. Wstrzymanie i cofanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

§17  

1. Rodzice ucznia lub pełnoletni uprawnieni otrzymuj�cy stypendium szkolne s� obowi�zani 

niezwłocznie powiadomi� Prezydenta za po�rednictwem Zarz�du Jednostek O�wiatowych,  

o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstaw� przyznania stypendium szkolnego.  

2. Przepis ust. 1 stosuje si� odpowiednio do dyrektora, w przypadku gdy powe	mie informacje o 

ustaniu przyczyn, które stanowiły podstaw� przyznania stypendium szkolnego.  

§18  

1. Stypendium szkolne wstrzymuje si� albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły 

podstaw� przyznania stypendium szkolnego, w tym w szczególno�ci w przypadku: 

1) zaprzestania ponoszenia kosztów udziału w zaj�ciach edukacyjnych, 

2) zaprzestania nauki, 

3) skre�lenia z listy uczniów, 

4) przekroczenia ustalonego przez dyrektora limitu godzin nieobecnych nieusprawiedliwionych w 

danym okresie roku szkolnego, 

5) skierowania do jednostki opieku�czo-wychowawczej sprawuj�cej nadzór i opiek� nad uczniem. 

2. Nale�no�ci z tytułu nieuprawnionego pobrania stypendium szkolnego podlegaj� �ci�gni�ciu w 

trybie przepisów o post�powaniu egzekucyjnym w administracji.  

3. Wysoko�� nale�no�ci podlegaj�cej zwrotowi oraz termin zwrotu tej nale�no�ci ustala si�  
w drodze decyzji administracyjnej. 

4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza je�li zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w 

cało�ci lub cz��ci stanowiłby dla osoby zobowi�zanej nadmierne obci��enie, Prezydent Miasta 

Płocka mo�e odst�pi� od ��dania takiego zwrotu.  

§19  

Od decyzji Prezydenta w sprawie udzielenia lub nie udzielenia pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym i jej wysoko�ci, słu�y odwołanie do Samorz�dowego Kolegium Odwoławczego  

w Płocku.  



Zał�cznik Nr 1 

do Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

Algorytm ustalania wysoko�ci stypendium szkolnego 

1. Ustalona w Bud�ecie Miasta Płocka kwota przeznaczona na �wiadczenie pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych ( S) składa si� z 97% dotacji celowej 

z bud�etu pa�stwa (Sd) otrzymanej na podstawie art. 90r ustawy oraz z 97% �rodków 

własnych miasta (Sw) przeznaczonych na pomoc materialn� o charakterze socjalnym  

(3% dotacji celowej i �rodków własnych miasta przeznacza si� na finansowanie zasiłków 

szkolnych oraz utworzenie rezerwy na stypendia przyznawane na podstawie wniosków 

zło�onych po terminach, o których mowa w  §14 ust. 3 regulaminu)  

S=0,97 x (Sd + Sw) 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast�puj�ce: 

S – całkowita kwota w bud�ecie miasta Płocka przeznaczona na finansowanie stypendiów 

szkolnych; 

Sd – kwota dotacji z bud�etu pa�stwa otrzymanej na podstawie art. 90r ustawy o systemie 

o�wiaty; 

Sw – kwota �rodków własnych miasta przeznaczonych na finansowanie pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym. 

2. Kwota (S) dzielona jest na dwie cz��ci: 

1)  w wysoko�ci 6/10 x S = S1 – z przeznaczeniem na finansowanie stypendiów szkolnych  

w okresie stycze� – czerwiec; 

2)  w wysoko�ci 4/10 x S = S2 -  z przeznaczeniem na finansowanie stypendiów szkolnych  

w okresie wrzesie�-grudzie� lub pa�dziernik-grudzie�, przy czym niewykorzystane �rodki  

z kwoty S1 powi�kszaj� kwot� S2.   

3. Dla ka�dego z okresów, o których mowa w ust. 2 ustala si� wysoko�� miesi�cznego pełnego 

stypendium (maksymalnego) według wzorów: 
                       i=n 

Smax1 = S1 / �Wi x Lmi ;  
                                   i=1 

                       j=m 

Smax2 = S2 / �Wj x Lmj ;  
                                   j=1 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast�puj�ce: 

Smax1, Smax2 – wysoko�ci pełnego stypendium (maksymalnego) odpowiednio w okresie 

stycze� – czerwiec albo wrzesie� – grudzie�; 

S1, S2 – kwoty w bud�ecie miasta przeznaczone na finansowanie stypendiów szkolnych  

w okresach odpowiednio stycze� – czerwiec albo wrzesie� – grudzie�; 

n – liczba stypendystów z numerami porz�dkowymi „i” w okresie stycze�-czerwiec, 

m - liczba stypendystów z numerami porz�dkowymi „j” w okresie wrzesie�-grudzie�, 

Wi – warto�� wska�nika ustalonego i przypisanego i-temu stypendy�cie (z zakresu od 0,4 

do1,0) stanowi�cego ułamek pełnego stypendium w okresie stycze�-czerwiec, 

Wj – warto�� wska�nika ustalonego i przypisanego j-temu stypendy�cie (z zakresu od 0,4 do 

1,0) stanowi�cego ułamek pełnego stypendium w okresie wrzesie� grudzie�, 

Lmj – liczba miesi�cy, na które przyznano stypendium i-temu stypendy�cie; 

Lmj – liczba miesi�cy, na które przyznano stypendium j-temu stypendy�cie; 

4. W przypadku gdyby wyznaczona w sposób okre�lony w ust. 3 wysoko�� Smax1 lub Smax2 

była wi�ksza od maksymalnej kwoty okre�lonej art. 90d ust. 9 ustawy - odpowiednio 

parametry te przyjmuj� warto�� maksymaln� dopuszczon� ustaw�, natomiast o przeznaczeniu 

niewykorzystanych na ten cel �rodków decyduje Prezydent Miasta Płocka w ramach swoich 

uprawnie� lub Rada Miasta Płocka. 
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5. Warto�� wska�ników, o których mowa w ust. 3, ustala si� bior�c pod uwag� wysoko��

dochodu przypadaj�cego na osob� w rodzinie stypendysty, wyst�powanie okoliczno�ci 

rodzinnych, o których mowa w § 4 ust. 2 regulaminu oraz wysoko�� �rodków bud�etu miasta i 

liczb� uczniów spełniaj�cych kryteria według nast�puj�cych zasad: 

1) uczniowi, którego rodzina nie posiada �adnych dochodów przyznaje si� pełne stypendium  

i przypisuje si� wska�nik 1; 

2) pozostałym uczniom przypisuje si� wska�niki od 0,4 do 1,0 wł�cznie w zale�no�ci od 

dochodu na osob� w rodzinie oraz innych okoliczno�ci rodzinnych, o których mowa w § 4 

ust. 2 regulaminu, według poni�szej tabeli z zastrze�eniem pkt 3: 
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3) warto�� wska�ników przypisanych poszczególnym uczniom winna by� ustalona w taki 

sposób, aby po przemno�eniu ich przez kwot� pełnego stypendium, o której mowa w ust. 3 – 

wysoko�ci stypendium przyznanych poszczególnym uczniom mie�ciły si� w granicach 

wyznaczonych art. 90d ust. 9 ustawy, w szczególno�ci warto��  najni�szego wska�nika 

winna by� tyle razy wi�ksza od 0,4, ile razy Smax1 lub Smax2 b�d� odpowiednio mniejsze 

od maksymalnej kwoty ustalonej ustaw� (art. 90d ust. 9). 

6. W przypadku gdyby spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3 okazało si�

niemo�liwe z powodu niedostatku �rodków finansowych przewidzianych w bud�ecie miasta –

Prezydent Miasta Płocka mo�e obni�y� wysoko�� kryterium dochodowego i w rezultacie 

ograniczy� liczb� stypendystów. 

7. Wysoko�� stypendium i-tego lub j-tego stypendysty ustala si� odpowiednio jako iloczyn: 

Si = Wi x Smax1 lub Sj = Wj x Smax2 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest nast�puj�ce: 

Si – wysoko�� miesi�cznego stypendium i-tego stypendysty w okresie stycze�-czerwiec;  

Sj  – wysoko�� miesi�cznego stypendium j-tego stypendysty w okresie wrzesie�-grudzie�. 

8. Ustalenie wielko�ci parametrów, o których mowa w ust. 1-6 winno nast�pi� odpowiednio dla: 

1) celów �wiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie stycze� – 

czerwiec w terminie czterech tygodni od otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji, o której 

mowa w art. 90r. ustawy albo uchwalenia bud�etu miasta na rok, w którym przyznawane 

b�d� �wiadczenia albo zako�czenia naboru wniosków w zale�no�ci od tego, które z tych 

zdarze� b�dzie pó�niejsze z zastrze�eniem pkt 3; 

2) celów �wiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w okresie wrzesie� – 

grudzie� lub pa�dziernik – grudzie� w terminie do 31 pa�dziernika; 

3) je�eli po upływie miesi�ca od rozpocz�cia ka�dego z okresów wymienionych w ust. 2 

dost�pne jest tylko jedno ze �ródeł finansowania, o których mowa w ust. 1, dopuszcza si�

mo�liwo�� podziału �rodków z jednego �ródła finansowania, a w nast�pnej kolejno�ci z 

drugiego �ródła (po jego ustaleniu), przy czym okresy na jakie b�d� przyznawane 

stypendia z ka�dego �ródła mog� by� odpowiednio krótsze ni� wymienione w ust. 2. 

9. Ustalanie wysoko�ci stypendiów przyznawanych na podstawie wniosków zło�onych  

po terminach wymaganych §14 ust. 3 regulaminu odbywa si� z zachowaniem odpowiednio 

zasad i kwot przyj�tych dla okresów, o których mowa w ust. 3 algorytmu. Stypendia te 

finansowane s� z rezerwy, o której mowa w ust. 1 algorytmu.  


