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Poz. 452
UCHWAŁA NR XXX.312.2020
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze
motywacyjnym dla uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych publicznych
i niepublicznych, znajdujących się na terenie Miasta Pruszkowa, w ramach Stypendium Miasta
Pruszkowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1327) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania Stypendium Miasta Pruszkowa, określający szczegółowe
warunki udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów pobierających naukę
w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych, znajdujących się na terenie Miasta Pruszkowa,
stanowiący Załącznik do Uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/262/04 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 23 września 2004 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez
miasto Pruszków oraz gimnazjów przekazanych do prowadzenia przez Starostwo Powiatu Pruszkowskiego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Krzysztof Biskupski
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Załącznik do uchwały Nr XXX.312.2020
Rady Miasta Pruszkowa
z dnia 26 listopada 2020 r.
Regulamin przyznawania Stypendium Miasta Pruszkowa
§ 1. Regulamin określa szczegółowe warunki udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym
dla uczniów pobierających naukę w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, znajdujących się na
terenie Miasta Pruszkowa w ramach „Stypendium Miasta Pruszkowa”.
§ 2. Pomoc materialna, o której mowa w § 1, może być przyznana w formie:
1) stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce,
2) stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne,
3) stypendium za wybitne osiągniecia sportowe.
§ 3. 1. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może otrzymać uczeń szkoły podstawowej, który
w danym roku szkolnym łącznie spełnił następujące kryteria:
1) uzyskał średnią ocen co najmniej 5,2,
2) osiągnął tytuł laureata lub finalisty w olimpiadach i konkursach przedmiotowych organizowanych na
szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim.
2. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może zostać przyznane na wniosek dyrektora szkoły, do
której uczęszczał uczeń w danym roku szkolnym, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
§ 4. 1. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń/drużyna/zespół szkoły
podstawowej, który w danym roku szkolnym zajął I, II lub III miejsce w konkursie z dziedziny artystycznej na
szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim.
2. Stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznawane jest w dziedzinach:
1) sztuk plastycznych,
2) muzyki, tańca, śpiewu,
3) teatru i filmu,
4) literatury.
3. Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może zostać złożony przez:
1) dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w danym roku szkolnym,
2) instytucje kultury oraz instytucje prowadzące działalność edukacyjną w dziedzinie twórczości artystycznej,
3) stowarzyszenia twórcze oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność edukacyjną
w dziedzinie twórczości artystycznej,
4) rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
§ 5. 1. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń/drużyna/zespół szkoły
podstawowej, który w danym roku szkolnym wykazał się wysokimi wynikami na szczeblu międzynarodowym
lub ogólnopolskim, spełniając jeden z poniższych warunków:
1) zajął miejsce od I do VI w konkursie organizowanym na szczeblu międzynarodowym,
2) zajął miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski, w dyscyplinach i konkurencjach zaliczanych do punktacji
systemu sportu młodzieżowego,
3) zajął miejsce od I do III w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych.
2. Wniosek o przyznanie stypendium za wybitne osiągniecia sportowe może zostać złożony przez:
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1) dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w danym roku szkolnym,
2) klub sportowy,
3) rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów, o których mowa w § 2 - według wzoru stanowiącego załącznik
do niniejszego Regulaminu - należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa, w terminie do 10 dni
przed zakończeniem danego roku szkolnego.
2. Do wniosków należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem,
potwierdzające osiągnięcie w danym roku szkolnym wyników w nauce lub osiągnięć w konkursach,
olimpiadach i turniejach, określonych w § 3 ust. 1 lub w § 4 ust. 1 i 2 lub w § 5 ust. 1.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpoznaje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Pruszkowa
w drodze zarządzenia.
4. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący.
5. Komisja sporządza ze swojego posiedzenia protokół, który przedstawia do zatwierdzenia Prezydentowi
Miasta Pruszkowa.
6. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Pruszkowa w oparciu o protokół przedstawiony przez Komisję.
7. Złożenie wniosku o stypendium nie jest równoznaczne z jego przyznaniem.
8. W przypadku stwierdzenia przez Komisję braków formalnych wniosku Komisja wezwie wnioskodawcę
do ich uzupełnienia w ciągu 3 dni roboczych.
9. Wnioski złożone po terminie wskazanym w § 6 ust.1, a także nie uzupełnione w terminie określonym
w § 6 ust. 8 będą pozostawione bez rozpoznania.
10. O sposobie rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium Prezydent Miasta Pruszkowa pisemnie
poinformuje wnioskodawcę.
§ 7. 1. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia artystyczne lub wybitne
osiągnięcia sportowe wypłacane jest jednorazowo.
2. Wysokość stypendium wskazanego w § 2 pkt 1 wynosi 1500 zł.
3. Wysokość stypendium wskazanego w § 2 pkt 2 wynosi:
1) 1500 zł za I miejsce uzyskane indywidualnie oraz dla każdego członka zespołu/drużyny,
2) 1000 zł za II miejsce uzyskane indywidualnie oraz dla każdego członka zespołu/ drużyny,
3) 500 zł za III miejsce uzyskane indywidualnie oraz dla każdego członka zespołu/drużyny.
4. Wysokość stypendiów wskazanych w § 2 pkt 3 wynosi:
- za I miejsce – 1500 zł indywidulanie oraz dla każdego członka zespołu/drużyny za osiągnięcia wskazane
w § 5 ust. 1 pkt 2 lub 3,
- za II miejsce – 1000 zł indywidualnie oraz dla każdego członka zespołu/drużyny za osiągniecia wskazane
w § 5 ust. 1 pkt 2 lub 3,
- za III miejsce – 500 zł indywidualnie oraz dla każdego członka zespołu/drużyny za osiągnięcia wskazane
w § 5 ust. 1 pkt 2 lub 3,
- za I i II miejsce – 1500 zł indywidualnie oraz dla każdego członka zespołu/drużyny za osiągniecia wskazane
w § 5 ust. 1 pkt 1,
- za III i IV miejsce – 1000 zł indywidualnie oraz dla każdego członka zespołu/drużyny za osiągniecia
wskazane w § 5 ust. 1 pkt 1,
- za V i VI miejsce – 500 zł indywidualnie oraz dla każdego członka zespołu/drużyny za osiągniecia wskazane
w § 5 ust. 1 pkt 1.
5. Przyznane stypendium może zostać wypłacone przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy
lub w kasie Urzędu Miasta Pruszkowa w terminie do 15 lipca, w roku, w którym zostało przyznane.
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6. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Pruszkowa zawiadomi na piśmie dyrektorów szkół, do których
uczęszczają nagrodzeni uczniowie o terminie i miejscu wręczenia dyplomów dla uczniów, którym zostały
przyznane stypendia określone w § 2 pkt 1-3.
§ 8. 1. Za wybitne osiągnięcia artystyczne określone w § 4 ust. 1 i 2 oraz za wybitne osiągniecia sportowe
określone w § 5 ust. 1, uzyskane przez uczniów klasy VIII po terminie wskazanym w § 6 ust. 1, a przed
1 września kolejnego roku szkolnego może zostać przyznane i wypłacone stypendium w terminie do
30 września w roku, w którym spełnione zostały warunki uprawniające do przyznania stypendium.
2. W sytuacji opisanej w ust. 1 wnioski o przyznanie stypendium przez podmioty uprawnione do ich
złożenia określone w § 4 ust. 3 oraz w § 5 ust. 2 składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa w terminie
do 6 września danego roku.
3. Wnioski zostaną rozpoznane przez Komisję wymienioną w § 6 ust. 3 zgodnie z procedurą określoną
w § 6 ust. 4 – 10.
4. Za wybitne osiągnięcia artystyczne określone w § 4 ust. 1 i 2 lub wybitne osiągnięcia sportowe określone
w § 5 ust. 1, uzyskane przez uczniów klas od I do VII po terminie określonym w § 6 ust. 1, a przed 1 września
kolejnego roku szkolnego, może zostać przyznane i wypłacone stypendium w terminie do 15 lipca następnego
roku. Wnioski w sprawie przyznania stypendium przez podmioty uprawnione do ich złożenia określone
w § 4 ust. 3 oraz w § 5 ust. 2 składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Pruszkowa w terminie do 10 dni przed
zakończeniem kolejnego roku szkolnego. Wnioski zostaną rozpoznane przez Komisję wymienioną
w § 6 ust. 3 zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 4 – 10.
§ 9. 1. Od rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania stypendium, o którym mowaw § 2 pkt 1-3
wnioskodawcy przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.
2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania
rozstrzygnięcia w przedmiocie przyznania stypendium.

