
UCHWALA NR XLII/528/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU 

z dnia 25 maja 2009 r. 

w sprawie w sprawie zasad udzielania stypendiów za innowacyjną myśl techniczną  
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 

Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stypendia za innowacyjną myśli techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

i studentów przyznawane są uczniom białostockich publicznych i niepublicznych szkół 

ponadgimnazjalnych oraz studentom I roku uczelni publicznych i niepublicznych według zasad 

określonych w regulaminie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów, o których mowa  

w § 1, ustalana jest corocznie w budŜecie Miasta Białegostoku. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

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

Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Włodzimierz Leszek Kusak 

 

Załącznik 

do uchwały Nr XLII/528/09  

Rady Miejskiej Białegostoku  

z dnia 25 maja 2009 r. 

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW ZA INNOWACYJNĄ MYŚL TECHNICZNĄ DLA 

UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I STUDENTÓW 

ROZDZIAŁ I  

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. UŜyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 

1) stypendium - jednorazowe stypendium za innowacyjną myśl techniczną przyznawane 

uczniom białostockich szkół ponadgimnazjanych i studentom I roku, finansowane z budŜetu 

Miasta Białegostoku; 

2) uczeń - osobę, która jest uczniem białostockiej publicznej i niepublicznej szkoły 

ponadgimnazjalnej, 



3) student I roku - osobę, która w roku, w którym przyznawane jest stypendium zdała egzamin 

dojrzałości i z dniem 1 października tego roku podejmuje studia, a w dniu składania 

wniosku była uczniem białostockiej szkoły ponadgimnazjalnej; 

4) zespół - grupę uczniów nie przekraczającą 3 osób, którzy współrealizowali pracę; 

5) Kapituła - kapitułę ustanowioną przez Prezydenta Miasta Białegostoku w drodze zarządzenia  

i działającą w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu. 

§ 2. Stypendia za innowacyjną myśl techniczną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych  

i studentów w Mieście Białymstoku przyznawane są za prace wykonane w roku szkolnym,  

w którym składane są wnioski. 

§ 3. 1. Stypendium ma charakter jednorazowego świadczenia o charakterze motywacyjnym. 

Jego wysokość nie moŜe przekraczać 150 % minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego we właściwym trybie, na rok w którym przyznawane jest stypendium. 

2. Stypendia dla współautorów pracy, w zaleŜności od procentowego udziału  

w przygotowanie pracy, nie mogą łącznie przekraczać 250 % minimalnego miesięcznego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego we właściwym trybie, na rok w którym przyznawane jest 

stypendium. 

§ 4. Obsługę organizacyjną programu stypendialnego, o którym mowa w niniejszym 

regulaminie, prowadzi Departament Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego  

w Białymstoku. 

ROZDZIAŁ II  

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM  

§ 5. Stypendium moŜe być przyznane autorowi lub współautorowi pracy, który spełnia 

łącznie następujące kryteria: 

1) jest uczniem białostockiej publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub 

studentem Iroku publicznej lub niepublicznej uczelni, a w roku składania wniosku był 

uczniem białostockiejszkoły ponadgimnazjalnej; 

2) w chwili składania wniosku nie ukończył 22 lat; 

3) zrealizował pracę w jednej z wymienionych kategorii: 

a) pomoc dydaktyczna lub naukowa - wykonanie samodzielnie lub przez zespół modelu 

fizycznego lub cyfrowego urządzenia, prototypu maszyny, schematu procesów 

technicznych lub technologicznych, filmów i prezentacji dydaktycznych przydatnych  

w danej szkole w procesie nauczania, innych innowacyjnych rozwiązań na rzecz zdrowia 

i ochrony środowiska itp., 

b) uŜyteczny pomysł techniczny - prace wprowadzające istotne zmiany w stosunku do 

aktualnie istniejących rozstrzygnięć technicznych w urządzeniach, maszynach, wyrobach, 

sposobach wytwarzania itp., 

c) usprawnienia softwarowe - ciekawe i uŜyteczne pomysły dotyczące programów 

komputerowych.



 

ROZDZIAŁ III  

TRYB PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW 

§ 6. 1. Prawo zgłaszania uczniów do stypendium przysługuje dyrektorom białostockich szkół, 

po zaakceptowaniu przez radę pedagogiczną. 

2. Wnioski wraz z pełną dokumentacją prac potwierdzających ich wykonanie w roku 

szkolnym składa się w sekretariacie Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego 

w Białymstokuw terminie do dnia 30 czerwca kaŜdego roku, na formularzu określonym 

zarządzeniem Prezydenta Miasta Białegostoku, z zastrzeŜeniem ust. 3. 

3. Wnioski o oprzyznanie stypendium za rok szkolny 2008/2009 składa się w terminie  

do 30 sierpnia 2009 roku. 

4. W przypadku pracy zespołowej, wniosek składa się dla kaŜdego ucznia odrębnie. 

§ 7. W razie stwierdzenia braków formalnych we wniosku o przyznanie stypendium, dyrektor 

szkoły zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. 

§ 8. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku: 

1) złoŜenia po terminie; 

2) wycofania przez wnioskodawcę; 

3) rezygnacji kandydata; 

4) braków formalnych, jeŜeli nie usunięto ich w terminie. 

§ 9. 1. W celu wytypowania kandydatów na stypendystów, Prezydent Miasta Białegostoku  

w drodze zarządzenia powołuje Kapitułę oraz określa tryb jej działania. 

2. W skład Kapituły wchodzi:  

1) dwóch przedstawicieli organu prowadzącego; 

2) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Białegostoku wyłonionych przez komisję właściwą do 

spraw edukacji Rady Miejskiej Białegostoku; 

3) jeden przedstawiciel Białostockiego Klubu Biznesu; 

4) jeden przedstawiciel Stowarzyszenia Naukowo Technicznego NOT; 

5) jeden przedstawiciel białostockiej uczelni technicznej. 

§ 10. 1. Kapituła rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. 

2. Kapituła opiniuje wnioski, proponuje ilość stypendiów oraz ich wysokość, kierując się 

moŜliwościami finansowymi oraz jakością i ilością złoŜonych wniosków. 

3. Kapituła przedkłada Prezydentowi Miasta Białegostoku listę wytypowanych kandydatów 

do stypendium, w której podaje dane osobowe kandydatów oraz uzasadnienie wyboru. 

§ 11. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Białegostoku. Decyzja Prezydenta Miasta 

Białegostoku jest ostateczna - nie przysługuje od niej odwołanie. 



 

§ 12. O przyznanych stypendiach informuje się dyrektorów szkół oraz podaje się informację 

do wiadomości publicznej. 

§ 13. Uroczystość wręczenia aktów przyznających stypendia odbywa się w miesiącu wrześniu. 

ROZDZIAŁ IV 

TRYB REALIZACJI STYPENDIÓW 

§ 14. Wypłatę stypendium poprzedza podpisanie umowy stypendialnej, określającej  

w szczególności warunki wypłaty stypendium oraz okoliczności powodujące jego utratę. 

§ 15. Stypendium zostanie przekazane przelewem na wskazany we wniosku numer rachunku 

bankowego do dnia 30 października. 

§ 16. Warunkiem wypłaty stypendium studentowi I roku jest rozpoczęcie przez niego studiów, 

co stypendysta powinien udokumentować w terminie do 10 października danego roku poprzez 

złoŜenie w sekretariacie Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego  

w Białymstoku odpowiedniego zaświadczenia z uczelni. 

ROZDZIAŁ V 

UTRATA STYPENDIUM 

§ 17. 1. Stypendysta traci prawo do stypendium jeŜeli:  

1) zrzekł się prawa do stypendium; 

2) zaistnieją okoliczności stanowiące podstawę do cofnięcia stypendium. 

2. O zaistnieniu okoliczności wskazanych w ust. 1, dyrektor szkoły, stypendysta, jego rodzice 

lub opiekunowie prawni winni niezwłocznie powiadomić Departament Edukacji, Kultury i Sportu 

Urzędu Miejskiego w Białymstoku. 

§ 18. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje 

Prezydent Miasta Białegostoku. 


