
UCHWAŁA NR VIII/15/2005
RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU

z dnia 28 lipca 2005 roku

W sprawie: Regulaminu  udzielania  stypendium  dla  studentów  –  mieszkańców
Bierunia

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  14a  ustawy  z  dnia  08  marca  1990  r.

o  samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz.  U.  Nr  142,  poz.  1591  z  2001  r.  wraz

z późniejszymi zmianami)

RADA MIEJSKA W BIERUNIU

postanawia:

1. Przyjąć  Regulamin  udzielania  stypendium  dla  studentów  –  mieszkańców  Bierunia

w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchylić  Uchwałę  Nr  VIII/2/2003  Rady  Miejskiej  w  Bieruniu  z  dnia

05 września 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla studentów.

3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/15/2005
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 28 lipca 2005 roku

Regulamin udzielania stypendium dla studentów – mieszkańców Bierunia

Rozdział I
  Cele przyznawania stypendium

1. Udzielanie pomocy zdolnym studentom z rodzin o niskich dochodach.

2. Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  młodzieży  poprzez  pokonywanie  trudności

w  dostępie do kształcenia zwłaszcza bariery ekonomicznej, motywowanie   do osiągania

coraz wyższych kwalifikacji.

3. Wyrabianie  więzi  emocjonalnych  studentów  ze  środowiskiem  pochodzenia  oraz

tworzenie  poprzez  wsparcie  finansowe  zachęty  do  podnoszenia  kwalifikacji,

wykorzystywanie ich na lokalnym rynku pracy.  

Rozdział II
  Zasady udzielania stypendium

1. Stypendium przyznawane jest studentom:

a/ zameldowanym na pobyt stały w Bieruniu,

b/ studiującym  na  wyższych  uczelniach  prowadzonych  w  systemie  dziennym,

wieczorowym i zaocznym do ukończenia 25 roku życia,

c/ których  dochód  na  jednego  członka  w  rodzinie  nie  jest  wyższy  od  80%  kwoty

minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w ustawie z dnia  10 października

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
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d/ którzy przedstawią zaświadczenie uczelni potwierdzające wpis na dany rok i kierunek

studiów,

e/ którzy przedstawią świadectwo ukończenia szkoły średniej z wynikiem średniej ocen

4,75 i wyżej, a ubiegają się o przyznanie stypendium po raz pierwszy,

f/ którzy przedstawią  średnią  ocen  4,0  i  wyżej  za  kolejny -  ostatni  ukończony rok

akademicki,    

g/ tylko z tytułu studiowania na jednym kierunku i jednej uczelni.

Rozdział III

 Kryteria ustalania dochodów

1. Średni - łączny dochód na osobę w rodzinie za poprzedni rok ustalany jest  na podstawie:

- zeznania  rocznego  o  wysokości  osiągniętego  dochodu,  poniesionej  straty  –  PIT

składanego  do  Urzędu  Skarbowego  za  poprzedni  rok  wszystkich  członków  rodziny,

opiekunów prawnych, za wyjątkiem osób pełnoletnich nie studiujących, 

- zaświadczenia  o uzyskanych dochodach za poprzedni  rok,  wynikających z przepisów

ustawy o pomocy społecznej,

- zaświadczenia  z  uczelni  studentów  o  uzyskanych  dochodach  z  tytułu  otrzymanych

stypendiów za poprzedni rok, 

- zaświadczenia o uzyskanych dochodach rodzeństwa z tytułu otrzymanych stypendiów na

uczelni lub stypendium socjalnego za poprzedni rok,

- przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych za poprzedni

rok.

2. W przypadku, gdy jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych jest osobą bezrobotną
należy przedstawić  zaświadczenie  z  Powiatowego Urzędu Pracy                  o
zarejestrowaniu oraz o nie pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za poprzedni rok.
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3. W przypadku, gdy jedno z rodziców lub oboje względnie opiekun prowadzą działalność

gospodarczą rozliczaną ryczałtowo, a zaświadczenie Urzędu Skarbowego nie pozwala

ustalić wysokości uzyskanego dochodu za poprzedni rok należy przedstawić zarówno

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego   jak i oświadczenie o uzyskanym dochodzie za rok

poprzedni.    

4. W przypadku, gdy student nie jest osobą stanu wolnego będącą na utrzymaniu rodziców

lub  opiekunów  prawnych  względnie  partycypującą  w  utrzymaniu  gospodarstwa

domowego winien udokumentować fakt pozostawania w związku małżeńskim. W takiej

sytuacji winien również przedstawić oświadczenie, czy prowadził odrębne gospodarstwo

domowe i z jakich źródeł je utrzymywał (umowa użyczenia mieszkania, zaświadczenie

o pobieraniu świadczeń pomocy społecznej, zaświadczenie o pobieraniu stypendium na

uczelni,  itd.).  Udokumentowanie  przytoczonych  wyżej  faktów  dotyczy  roku

poprzedniego.

5. Pod pojęciem członków rodziny studenta w celu ustalenia dochodu przyjmuje się osoby

rodziców,  opiekunów  prawnych,  pełnoletnie  rodzeństwo  studiujące,  małoletnie

rodzeństwo wspólnie z nimi zamieszkałe.

Rozdział IV

  Tryb przyznania stypendium

1. Stypendium  przyznane  jest  na  podstawie  wniosku  złożonego  przez  studenta

oraz zawartej przez Burmistrza umowy ze studentem.

2. Stypendium  przyznawane  jest  na  rok  akademicki,  za  który  uznaje  się  okres

od 01 października danego roku do 30 czerwca roku następnego.
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3. Stypendium  przyznaje  Burmistrz  po  zapoznaniu  się  ze  stanowiskiem  powołanej

w tym celu komisji w skład, której wchodzą:

a/ przedstawiciel komisji oświaty, kultury, sportu, zdrowia i opieki społecznej,

b/ przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

c/ przedstawiciel Urzędu Miejskiego.

4. Lista  osób,  którym  przyznano  stypendium  podlega  ogłoszeniu  w  prasie  lokalnej

i internecie. 

5. Biuro Obsługi Rady Miejskiej i Burmistrza prowadzi rejestr przyznanych stypendiów,

archiwuje  dokumenty  związane  ze  stypendiami  i  informuje  zainteresowanych

o przyznaniu bądź odmowie przyznania stypendium.

6. Decyzja  Burmistrza  w sprawie  przyznania  bądź  odmowy przyznania  stypendium jest

ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 

Rozdział V
  Finansowanie stypendiów

1. Stypendia  udzielane  są  ze  środków  budżetu  gminy,  które  corocznie  uchwala  Rada

Miejska. 

2. Ustala się górną granicę przyznania stypendium do kwoty 400,- zł brutto  miesięcznie.

3. Ustala  się  zróżnicowanie  przyznania  stypendiów  w  zależności  od  dochodu

na członka w rodzinie odpowiednio: 

a/ 150,-  zł  gdy  dochód  na  jednego  członka  w  rodzinie  nie  jest  wyższy  niż  80%

minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b/ 200,-  zł  gdy  dochód  na  jednego  członka  w  rodzinie  nie  jest  wyższy  niż  70%

minimalnego wynagrodzenia za pracę,
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c/ 300,-  zł  gdy  dochód  na  jednego  członka  w  rodzinie  nie  jest  wyższy  niż  60%

minimalnego wynagrodzenia za pracę,

d/ 400,-  zł  gdy  dochód  na  jednego  członka  w  rodzinie  nie  jest  wyższy  niż  50%

minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rozdział VI 
 Cofnięcie przyznania stypendium

1. Wypłata stypendium zostaje wstrzymana w przypadku:

a/ przerwania nauki,

b/ braku  postępu  w  nauce  polegającego  na  nie  zaliczeniu  semestru  zimowego

na uczelni stosującej rozliczenie semestrami, bądź roku.

2. Wypłata  stypendium  zostaje  wstrzymana  od  miesiąca  następnego  po  stwierdzeniu

okoliczności, o których mowa wyżej.

3. Przyjmuje  się  bezwzględną  zasadę  egzekwowania  zwrotu  stypendium  w  przypadku

celowego  wprowadzenia  w  błąd,  co  do  ciągłości  studiowania,  względnie  zatajenia

dochodów, które powodują przekroczenie maksymalnego dochodu na członka rodziny.

W takich przypadkach otrzymane stypendium podlega zwrotowi  w całości.

VII.  Postanowienia końcowe

1. Wnioski  o  udzielenie  stypendium według  wzoru  ustalonego przez  Burmistrza  należy

składać  w Biurze  Obsługi  Rady Miejskiej  i  Burmistrza  wraz z  innymi dokumentami

wymienionymi w rozdziale III w terminie do 20 października każdego roku.
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3. Warunkiem  wypłaty  stypendium  studentom  jest  zawarcie  umowy  cywilno-prawnej

z Burmistrzem określającej wszystkie warunki i zasady przyznania stypendium. Ustala

się  uroczyste  podpisanie  umów  warunkujących  wypłatę  stypendium.   O  terminie

podpisania umów osoby zainteresowane będą powiadomione.

4. Stypendia będą wypłacane do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.


