UCHWAŁA NR X/147/2019
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy materialnej studentom uczelni wyższych
pn. „Student Plus”
Preambuła
Rada Miejska Leszna wyraża wolę by udzielać pomocy materialnej, w formie stypendium,
studentom, których osiągnięcia, działalność oraz chęć podjęcia pracy na terenie miasta
Leszna mogą przyczynić się rozwoju miasta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 86 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) Rada Miejska
Leszna uchwala co następuje:
§1.
1. Przyznaje się pomoc materialną, w formie stypendium, studentom zamieszkałym na
terenie miasta Leszna, których osiągnięcia, działalność oraz chęć podjęcia pracy na
terenie miasta Leszna mogą przyczynić się do rozwoju miasta.
2. Stypendia będą przyznawane corocznie, na okres od 01 października do 30 czerwca.
§2.
Zasady, tryb przyznawania oraz wysokość stypendiów określa regulamin stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§3.
Środki pieniężne przeznaczone na wymienione w § 1 stypendia wyodrębnione będą
corocznie w budżecie miasta.
§4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.
§5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą nie wcześniej niż
od dnia 1 października 2019 roku.
§6.
Traci moc uchwała Nr XLI/529/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia
pomocy materialnej studentom uczelni wyższych pn. „Student Plus”, uchwała Nr

XLIX/677/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany zasad
udzielania pomocy materialnej studentom uczelni wyższych pn. „Student Plus” oraz Uchwała Nr
VI/88/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/529/2017 w sprawie udzielenia
pomocy materialnej studentom uczelni wyższych pn. „Student Plus”

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Tomasz Malepszy

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/147/2019
Rady Miasta Leszna
z dnia 25 czerwca 2019 r.
Regulamin przyznawania stypendiów dla studentów, których osiągnięcia, działalność
oraz chęć podjęcia pracy na terenie miasta Leszna może przyczynić się do rozwoju
miasta
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa:
1) formę pomocy,
2) kryteria przyznawania stypendium,
3) tryb zgłaszania kandydatów i przyznawania stypendium,
4) tryb realizacji stypendium,
5) warunki utraty stypendium,
6) warunki zwrotu stypendium.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Stypendium – należy przez to rozumieć pomoc materialną, o której mowa
w niniejszej uchwale przeznaczoną dla studentów,
2) Studencie – należy przez to rozumieć osobę, która kształci się na studiach pierwszego
stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, która nie ukończyła 26
roku życia,
3) Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o stypendium, o którym
mowa w niniejszej uchwale,
4) Stypendyście – należy przez to rozumieć osobę, której przyznano stypendium,
o którym mowa w niniejszej uchwale,
5) Studia – należy przez to rozumieć studia pierwszego lub drugiego stopnia lub
jednolite studia magisterskie, prowadzone przez uczelnię uprawnioną do ich
prowadzenia,
6) Uczelni – szkoła prowadząca studia, utworzoną zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca
2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1668 z późn.
zm.), na której kształci się stypendysta,
7) Podjęcie pracy – należy przez to rozumieć zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu
pracy w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z

2019r. poz. 1040) lub prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn.
zm.).
8) Ukończenie studiów – należy przez rozumieć zakończenie edukacji na uczelni
potwierdzone dyplomem.
Rozdział 2.
Forma pomocy
§ 3.1. Stypendium przyznawane jest uzdolnionym studentom na pokrycie kosztów
związanych z edukacją.
2. Stypendium przyznawane jest studentom uczelni działających na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 4. Stypendium udzielane jest w formie pieniężnej, wypłacanej miesięcznie
w wysokości nie przekraczającej kwoty 1.000,00 zł
§ 5. Stypendium przyznawane jest na okres od 1 października do 30 czerwca,
z zastrzeżeniem § 7, §8 i §9.
§ 6. Wniosek o przyznanie stypendium, o którym mowa w §12 regulaminu, składa się na
formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu.
§ 7. Stypendystom ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, którym przyznano
stypendium na jeden semestr kształcenia, stypendium może być przyznane na kolejny
semestr kształcenia, pod warunkiem rozpoczęcia nauki na studiach drugiego stopnia
bezpośrednio po zakończonych studiach pierwszego stopnia tj. w ramach jednego roku
akademickiego.
§ 8. Przyznanie stypendium na kolejny semestr kształcenia, o którym mowa w §7, nie
wymaga opinii Komisji Stypendialnej, o której mowa w §15 ust.1 niniejszej uchwały.
Warunkiem niezbędnym do przyznania stypendium jest okazanie dokumentu
potwierdzającego
rozpoczęcie
kształcenia
na
studiach
II
stopnia
w ramach jednego roku akademickiego.
§ 9. Wypłatę stypendium na kolejny semestr kształcenia poprzedza zawarcie umowy
stypendialnej, o której mowa w §20.

Rozdział 3.
Kryterium przyznawania stypendiów
§ 10. Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące
kryteria:
1) jest studentem studiów
lub niestacjonarnych,

wyższych

w

systemie

studiów

stacjonarnych

2) posiada średnią ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim,
poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane, nie
niższą niż 4,0.
3) nie przebywa na urlopie, z zastrzeżeniem urlopów naukowych i w ramach
stypendiów zagranicznych,
4) nie powtarzał roku,
5) ukończył szkołę ponadpodstawową na terenie miasta Leszna,
6) zamieszkiwał na terenie miasta Leszna co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem
nauki na studiach wyższych,
7) wykazuje się wybitnymi osiągnięciami w nauce, działalnością naukową bądź
społeczną.
§ 11.1. Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje indywidualnie każdemu studentowi.
2. Student studiujący na więcej niż jednym kierunku jednocześnie może ubiegać się
tylko o jedno stypendium.
§ 12. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie kryteriów o których mowa w § 10, należy złożyć w terminie do 15
października każdego roku w Wydziale Edukacji, Urzędu Miasta Leszna.
§ 13.1. Wniosek o przyznanie stypendium musi zawierać:
1) nazwę uczelni,
2) dane osobowe studenta,
3) dokumenty przedstawiającą średnią arytmetyczną, o której mowa w § 10 pkt 2
regulaminu,
4) dokument poświadczający spełnienie kryteriów, o których mowa w §10 pkt.3
i pkt.4 regulaminu,
5) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej (tj. liceum lub technikum)
na terenie miasta Leszna,

6) oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Leszna przez okres co
najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem nauki na studiach,
7) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych
osobowych,
8) w przypadku studentów ostatniego roku studiów wskazanie okresu, na jaki
okres ma być przyznane stypendium.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 14. Do wniosku o przyznanie stypendium student załącza prezentację szczególnych
osiągnięć bądź działań wolontariackich.
§ 15.1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Komisja Stypendialna powołana
przez Prezydenta Miasta Leszna stosownym zarządzeniem.
2. W skład komisji wchodzi:
1) 3 radnych wskazanych przez Komisję Edukacji Rady Miejskiej Leszna,
2) 4 członków wskazanych przez Prezydenta Miasta Leszna.
§ 16.1. Do zadań Komisji należy:
1) sprawdzenie wniosków o przyznanie stypendium pod względem poprawności
formalnej,
2) opiniowanie i ocena wniosków, w tym szczególnie z uwzględnieniem
kryterium o którym mowa w § 10 pkt 7,
3) przedstawienie Prezydentowi Miasta Leszna do zatwierdzenia listy studentów,
którym Komisja proponuje przyznać stypendium.
2. W swojej pracy o przyznaniu stypendium Komisja kieruje się również
użytecznością studiowanego kierunku, ze względu na potrzeby lokalnego rynku
pracy.
3.Komisja nie ma obowiązku wzywania kandydata do uzupełnienia danych we
wniosku. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
5. Obsługę administracyjną zapewnia Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna.
§17. Prezydent Miasta Leszna przyznaje stypendium w drodze zarządzenia.

Rozdział 4.
Tryb realizacji stypendiów
§ 18. Wysokość i ilość przyznanych stypendiów zależna jest od wysokości środków
finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta oraz ilości pozytywnie
rozpatrzonych wniosków o przyznanie stypendium.
§ 19. Miesięczna kwota stypendium wynosi do 1.000,00 zł.
§ 20. Wypłatę stypendium poprzedza zawarcie umowy stypendialnej, określającej
w szczególności warunki wypłaty i zwrotu stypendium.
§ 21. Stypendium będzie przekazywane do końca każdego miesiąca, na rachunek
bankowy wskazany przez stypendystę.
§ 22. Środki pieniężne przeznaczone na stypendium wyodrębnione będą corocznie
w budżecie miasta.
Rozdział 5.
Warunki utraty stypendium
§ 23.1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium
w następujących przypadkach:
1) skreślenia z listy studentów,
2) przerwania studiów, skorzystania z urlopu dziekańskiego,
3) ukończenia studiów,
4) zrzeczenia się prawa do stypendium,
5) rażącego naruszenia przez stypendystę obowiązków studenta.
2. O wszystkich wyżej okoliczność stypendysta jest zobowiązany poinformować
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna.
§ 24.1. Wstrzymanie wypłaty stypendium w przypadkach, o których mowa w § 23 ust.1
powyżej, następuje ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca, następującego po
miesiącu, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę prawa do stypendium.
2. Stypendium wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę
jego cofnięcia traktowane będzie jako świadczenie nienależne i podlegać będzie
zwrotowi na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Leszna, w terminie 7 dni,
licząc od dnia otrzymania pisemnego wezwania.

Rozdział 6.
Warunki zwrotu stypendium
§ 25.1. W przypadku niepodjęcia pracy na terenie miasta Leszna na zasadach
określonych w §26, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego
stypendium, w pełnej wysokości w następujących terminach:
1) studenci studiów pierwszego stopnia:

a) którym przyznano stypendium na
II roku studiów

w terminie 3 lat licząc od daty
przyznania pierwszego stypendium

b) którym przyznano stypendium na
III roku studiów

w terminie 2 lat licząc od daty
przyznania pierwszego stypendium

2) studenci studiów drugiego stopnia:

a) którym przyznano stypendium
na I roku studiów

w terminie 3 lat licząc od daty przyznania
pierwszego stypendium

b) którym przyznano stypendium
na II roku studiów

w terminie 2 lat licząc od daty przyznania
pierwszego stypendium

3) studenci studentów jednolitych magisterskich

a) którym przyznano stypendium na
II roku studiów

w terminie 5 lat licząc od daty
przyznania pierwszego stypendium

b) którym przyznano stypendium na
III roku studiów

w terminie 4 lat licząc od daty
przyznania pierwszego stypendium

c) którym przyznano stypendium na
IV roku studiów

w terminie 3 lat licząc od daty
przyznania pierwszego stypendium

d) którym przyznano stypendium na
V roku studiów

w terminie 2 lat licząc od daty
przyznania pierwszego stypendium

2. W stosunku do stypendystów, którzy bezpośrednio po ukończeniu studiów pierwszego
stopnia rozpoczęli i zakończyli naukę na studiach drugiego stopnia, stosuje się terminy
przewidziane w § 21 ust. 1 pkt 3).
3. Ponadto, stypendysta zobowiązany jest do zwrotu stypendium w pełnej wysokości, w
przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w § 23 ust.1 w terminie 1 roku licząc
od dnia zaistnienia wymienionych okoliczności.
§

26.1. Zwalnia się z obowiązku zwrotu stypendium, stypendystę, który podejmie pracę
na terenie miasta Leszna, w terminie i na zasadach określonych w § 25 ust.1, na okres
nie krótszy niż łączny okres pobierania stypendium.
2. W przypadku podjęcia pracy na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze,
okres o którym mowa w ust. 1 powyżej, wydłuża się proporcjonalnie.

§ 27. Stypendysta, który przerwał zobowiązanie podjęcia pracy na terenie miasta Leszna,
przed upływem okresu odpowiadającemu łącznemu okresowi pobierania stypendium,
zobowiązany jest do zwrotu łącznej kwoty stypendium.
§ 28. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (takich jak: czasowa niezdolność do
pracy, ciąża, urlop macierzyński, urlop rodzicielski etc.), Prezydent Miasta Leszna
może wydłużyć termin do podjęcia pracy na terenie miasta Leszna, który zwalniałby
stypendystę z obowiązku zwrotu stypendium.
§ 29. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Leszna, może skrócić
okres podjęcia pracy na terenie miasta Leszna, który zwalniałby stypendystę
z obowiązku zwrotu stypendium oraz zmienić wysokość stypendium do zwrotu.
§ 30. Wszystkie zmiany, o których mowa w § 28 i § 29 wymagają zawarcia aneksu do
umowy stypendialnej, o której mowa w § 20.

Uzasadnienie
Konstytucja dla Nauki czyli ustawa z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) dzięki wprowadzonym zapisom
art.86 ust. 1 pkt 5 wprowadza możliwość finansowania stypendiów przez jednostki samorządu
terytorialnego. Z kolei art. 96 ww. ustawy szczegółowo określa kompetencje organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego dotyczące określenia: rodzaju stypendium,
kryteriów i sposobu jego przyznania, maksymalnej wysokości oraz warunków wypłacania
stypendium. Ponadto przyznano organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego
kompetencję do określenia warunków zwrotu stypendium bądź odstąpienia od żądania jego
zwrotu.
Regulamin przyznania stypendium pn. „Student Plus” stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały, w pełni wyczerpuje kompetencje nadane organowi jednostki samorządu
terytorialnego i określa: formę pomocy, kryteria przyznawania stypendium, tryb zgłaszania
kandydatów i przyznawania stypendium, tryb realizacji stypendium, warunki utraty
stypendium, warunki zwrotu stypendium.
Zgodnie z treścią uchwały wysokość udzielanej pomocy materialnej uzależniona
będzie od środków finansowych corocznie wyodrębnionych w budżecie miasta co pozwala na
udzielenie wsparcia studentom z uwzględnieniem kondycji finansowej miasta jak również
bieżących potrzeb mieszkańców.
Wymagania jakie stawiamy przed studentem w celu uzyskania materialnego wsparcia
(m.in. średnia ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w roku akademickim,
poprzedzającym rok akademicki, w którym stypendium ma być przyznane, nie niższą niż
4,0), dają gwarancję, że pomoc trafiać będzie do uzdolnionych studentów, którzy wyróżniają
się wybitnymi osiągnięciami z różnych dziedzin jak i potencjalną działalnością wolantariacką.
Wśród enumeratywnie wymienionych przesłanek, jakie należy spełnić by móc ubiegać
się o przyznanie wsparcia, napotykamy „ukończenie szkoły ponadpodstawowej na terenie
miasta Leszna” oraz „zamieszkiwanie na terenie miasta Leszna co najmniej 12 miesięcy przed
rozpoczęciem nauki na studiach wyższych”. Wprowadzone zapisy mają stać się gwarantem,
że udzielana pomoc materialna trafiać będzie do „rzeczywistych” mieszkańców Leszna.
Weryfikacją wniosków o przyznanie stypendiów zajmować się będzie powołana
Komisja Stypendialna. Członkami wspomnianej komisji będą radni, których obecność ma za
zadanie najlepsze wypełnienie intencji płynących z treści samej uchwały czyli udzielenia
wsparcia jednostkom wybitnym. Zapis przepisu uchwały przewidujący obecność w składzie
komisji dwóch członków wskazanych przez Prezydenta Miasta Leszna ma być gwarantem
powołania osób z wymaganą wiedzą, których dotychczasowe doświadczenie zawodowe
pozwoli na profesjonalnie wypełnienie powierzonej funkcji.
Wprowadzone w uchwale warunki utraty stypendium, bezpośrednio związane są
z utratą statutu studenta. Pomoc przewidziana w uchwale dedykowana jest konkretnej grupie
społecznej – studentom. Za właściwe należy uznać pozbawienie dalszego wsparcia osoby,
która utraciła tytuł będący podstawą do przyznania przedmiotowego wsparcia.

Poziom wykształcenia ludności jest niezwykle ważnym czynnikiem rozwoju
regionalnego. Wzrost poziomu wykształcenia jest synonimem rozwoju kapitału ludzkiego.
Przyczynia się bezpośrednio do stymulacji rozwoju gospodarczego regionu, w tym również
rozwój działalności gospodarczej a co za tym idzie tworzenie nowych miejsc pracy. Zachęta
do powrotu do rodzinnego miasta zapobiec ma również trendom migracji ludności do
większych miast, a tym samym zapobiec wyludniania miasta.
Uwzględnienie w przepisach terminu „szczególnych uzasadnionych przypadków”,
odnoszącego się do obowiązku zwrotu udzielonego wsparcia. wychodzi naprzeciw różnym
zdarzeniom życiowym (takich jak: choroba wykluczająca możliwość podjęcia pracy, ciąża,
urlop macierzyński, urlop rodzicielski etc.) i pozwoli indywidualnie odnieść do sytuacji
życiowej, w której znalazł się stypendysta.
Pomoc materialna w formie stypendium należy traktować jako wyróżnienie
indywidualne studenta i pomóc mu pokryć koszty związane z nauką. Wyróżnieni w ten
sposób studenci w przyszłości wykorzystywać będą zdobytą wiedzę na rzecz rozwoju naszego
miasta.

