UCHWAŁA NR XXV/136/2016
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów i studentów na stałe zameldowanych
i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r, poz.
446) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla wybitnych uczniów i studentów na
stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica", który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. Ustala się wzór wniosku o stypendium naukowe dla uczniów, który stanowi załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
2. Ustala się wzór wniosku o stypendium naukowe dla studentów, który stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wprowadza się tabelę oceny punktowej wniosków o stypendia naukowe dla uczniów i studentów, która
stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Ustala się wzór oświadczenia zobowiązującego stypendystę do powiadomienia o ustaniu prawa do
pobierania stypendium, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Ustala się wzór oświadczenia o udostępnieniu danych osobowych w przypadku publikacji listy
stypendystów, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLVII/269/14 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie
zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów i studentów na stałe zameldowanych i zamieszkałych
na terenie gminy Świdnica.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Eliasz Madej
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXV/136/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 czerwca 2016r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH
UCZNIOM I STUDENTOM NA STAŁE ZAMELDOWANYM I ZAMIESZKAŁYM NA
TERENIE GMINY ŚWIDNICA
§ 1. Niniejsze zasady dotyczą wnioskodawców, kryteriów, trybu przyznawania oraz
kwot stypendiów naukowych.
§ 2. Stypendia dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum dotyczą wyłącznie
uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Świdnica.
§ 3. Środki na stypendia określa się w uchwale Rady Gminy Świdnica dotyczącej
budżetu na dany rok.
§ 4. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Świdnica po
merytorycznie właściwej Komisji Rady Gminy Świdnica.

zasięgnięciu

opinii

§ 5. Wnioskodawcom przysługuje prawo odwołania od decyzji Wójta, które należy
złożyć w ciągu 7 dni od powiadomienia.
§ 6. Wnioski o stypendia naukowe zainteresowani opiekunowie prawni lub
pełnoletni uczniowie i studenci składają do 30 września roku kalendarzowego, w
którym ubiegają się o świadczenie, na formularzach stanowiących załączniki do
uchwały Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zasad
przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów i studentów na stałe
zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica.
§ 7. Do składania wniosków uprawnieni są:
1. uczniowie szkół podstawowych – kl. V i VI ze średnią ocen co najmniej – 5,50,
2. uczniowie gimnazjum ze średnią ocen co najmniej – 5,0,
3. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych ze średnią co najmniej – 4,60,
4. studenci studiów dziennych ze średnią co najmniej – 4,50.
§ 8. 1. Dla uczniów stypendia przyznawane są na okres od 1 września do 31 grudnia
oraz od 1 stycznia do 30 czerwca kolejnego roku budżetowego.
2. Dla studentów stypendia przyznawane są na okres od 1 października do 31
grudnia oraz od 1 stycznia do 30 czerwca kolejnego roku budżetowego.
§ 9. Wnioskodawca ubiegający się o stypendium naukowe ma możliwość
równoczesnego występowania o przyznanie stypendium motywacyjno– socjalnego.
Wnioskodawca może mieć przyznane tylko jedno świadczenie, korzystniejsze dla
zainteresowanego.
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§ 10. Dane zawarte we wniosku dotyczą wyników osiągniętych w poprzednim roku
szkolnym lub akademickim oraz informacji o obecnym statusie ucznia lub studenta
– dla uczniów i studentów I roku.
§ 11. Stypendia przyznawane są według następujących kryteriów obejmujących:
1. osiągnięcia w nauce,
2. inne udokumentowane osiągnięcia.
§ 12. Wprowadza się punktowy system oceniania wniosków o stypendia naukowe
dla wybitnych uczniów i studentów, według tabeli stanowiącej załącznik Nr 4 do
Uchwały Rady Gminy Świdnica z dnia 22 czerwca 2016r. Punktowy system
oceniania wniosków obejmuje:
1. naukę,
2. osiągnięcia dodatkowe w olimpiadach,
3. osiągnięcia dodatkowe w konkursach.
§ 13. Świadczenia stypendialne przyznawane są przez Wójta Gminy Świdnica
według ilości uzyskanych punktów do wyczerpania środków.
§ 14. Rozpatrzeniu podlegają tylko wnioski z kompletem wymaganych
dokumentów, które zostały złożone w określonym przez regulamin terminie tj. do
30 września.
§ 15. Wypłacanie stypendiów naukowych przysługuje do ukończenia 25 roku życia.
§ 16. Stypendium naukowe wynosi do 25% najniższego wynagrodzenia brutto
określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów na dany rok i jest realizowane
przez okres wyznaczony zapisem § 8, z zastrzeżeniem § 15 regulaminu.
§ 17. Wprowadza się współczynnik korygujący dla wysokości stypendiów:
1.0 – studenci,
0.7 – uczniowie szkół średnich,
0.6 – uczniowie gimnazjum,
0.5 – uczniowie szkół podstawowych.
Współczynnik korygujący odnosi się do aktualnego statusu ucznia lub studenta,
przy założeniu, że stawką bazową jest stawka określona dla studenta (współczynnik
1,0).
§ 18. Stypendium wypłaca się z góry, z początkiem każdego miesiąca. W przypadku,
gdy stypendysta kończy szkołę, studia, ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc,
w którym ukończył naukę.
§ 19. Przerwanie nauki, studiów lub wymeldowanie na stałe poza teren gminy
skutkuje wstrzymaniem wypłat przyznanego stypendium naukowego. W
przypadku niepowiadomienia Urzędu o utracie prawa do stypendium Wójt
wszczyna postępowanie zmierzające do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/136/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 czerwca 2016r.

WNIOSEK ZGŁOSZENIA KANDYDATA
DO STYPENDIUM NAUKOWEGO GMINY ŚWIDNICA
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I SZKÓŁ ŚREDNICH

1.

Nazwisko i imię

2.

Imiona rodziców

3.

Adres stałego
zameldowania

4.

Telefon kontaktowy

5.

Data i miejsce urodzenia

6.

PESEL

7.

Szkoła, której kandydat jest
uczniem

8.

Średnia ocen

9.

Nazwa instytucji lub imię
i nazwisko osoby
zgłaszającej oraz adres
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WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW
1. Opinia dyrekcji szkoły/wychowawcy – z uzasadnieniem.
2. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata zgodne z załącznikiem –
tabelą oceny punktowej wniosku – wymienić jakie:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. Dokumenty potwierdzające działalność społeczną – wolontariat, pracę
społeczną na rzecz organizacji pozarządowych itp.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych
osobowych /zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych/ przez komisję
opiniującą wniosek.
……………………………………
(Miejscowość, data)

…………………………………
(podpis)

Uwaga
W przypadku niepełnoletności wniosek powinien być podpisany przez rodzica lub
opiekuna prawnego kandydata do stypendium.
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/136/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 czerwca 2016r.

WNIOSEK
ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO STYPENDIUM NAUKOWEGO
GMINY ŚWIDNICA DLA STUDENTÓW
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Nazwisko i imię
Imiona rodziców
Adres stałego zameldowania

Telefon kontaktowy
Data i miejsca urodzenia

PESEL

7.

Uczelnia

8.

Wydział

9.

Kierunek

10.

Rok studiów

11.

Potwierdzona przez uczelnię średnia
ocen

12.

Nazwa instytucji lub imię i nazwisko
osoby zgłaszającej wniosek
o przyznanie stypendium
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WYKAZ ZAŁĄCZONYCH DOKUMENTÓW
1. Dokumenty potwierdzające konkretne osiągnięcia kandydata
z załącznikiem – tabelą oceny punktowej wniosku - wyszczególnić

zgodne

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2. Dokumenty potwierdzające działalność społeczną – wolontariat, pracę na
rzecz organizacji pozarządowych itp.
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych
osobowych /zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych/ przez komisję
opiniującą wniosek o przyznanie stypendium.
…………………………………….
(Miejscowość, data)
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Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/136/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 czerwca 2016r.
TABELA OCENY PUNKTOWEJ WNIOSKÓW
STYPENDIUM NAUKOWE
UCZNIOWIE
STUDENCI
Kryteria
Konkursy/Olimpiady (naukowe)
Poziom szkolny (gminny)
-finalista
-laureat
Poziom powiatowy
-finalista
-laureat
Poziom wojewódzki
-finalista
-laureat
Poziom krajowy -finalista
-laureat
Poziom międzynarodowy
-finalista
-laureat
Certyfikaty
-inne (pozaoświatowe)
-kuratoryjne
-ministerialne
Publikacje
Średnia ocen
4,60 - 4,99
5,00 - 5,09
5,10 - 5,49
5,50 - 5,79
5,80 - 5,99
6,0
Zachowanie
-bardzo dobre
-wzorowe
Udokumentowana działalność społeczna
Inne udokumentowane osiągnięcia
(sportowe, artystyczne itp.)
Poziom szkolny (gminny)
-finalista
-laureat
Poziom powiatowy
-finalista
-laureat
Poziom wojewódzki
-finalista
-laureat
Poziom krajowy
-finalista
-laureat
Poziom międzynarodowy
-finalista
-laureat

Punkty
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2
5
10
15
20
25
30
35

Kryteria
Konkursy/Olimpiady (naukowe)
Poziom uczelniany
-finalista
-laureat
Poziom krajowy
-finalista
-laureat
Poziom międzynarodowy
-finalista
-laureat

Punkty

5
10
20
30
30
40

30
40
5
10
15
10
15
20
25
30
35
40
5
10
5

2
5
10
15
20
25

Certyfikaty
-inne (pozaoświatowe)
-uczelniane
-ministerialne
Publikacje
Średnia ocen
4,50 - 4,69
4,70 - 4,79
4,80 - 4,89
4,90 - 4,99
5,0

Udokumentowana działalność społeczna
Inne udokumentowane osiągnięcia
(sportowe, artystyczne itp.)
Poziom uczelniany
-finalista
-laureat
Poziom krajowy
-finalista
-laureat
Poziom międzynarodowy
-finalista
-laureat

5
10
15
10
25
30
35
40
45

5

5
15
30
35
30
40

30
35
30
40
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Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/136/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 czerwca 2016r.

Świdnica, dnia ………………

OŚWIADCZENIE

W związku ze złożeniem wniosku o stypendium naukowe dla uczniów
i studentów na stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica
oświadczam, iż przyjmuję na siebie obowiązek natychmiastowego powiadomienia
Urzędu Gminy w Świdnicy o zaistnieniu sytuacji, w której wygasa prawo do
korzystania z przyznanego stypendium, pod rygorem zastosowania zapisu § 19
"Regulaminu udzielania stypendiów naukowych uczniom i studentom na stałe
zameldowanym i zamieszkałym na terenie gminy Świdnica".

………………………………..
(czytelny podpis)

UWAGA
W przypadku niepełnoletności kandydata do stypendium, oświadczenie podpisuje
rodzic lub opiekun prawny.
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Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/136/2016
Rady Gminy Świdnica
z dnia 22 czerwca 2016r.

Świdnica, dnia ………………

OŚWIADCZENIE

W związku ze złożeniem wniosku o stypendium naukowe dla uczniów
i studentów na stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica
oświadczam, że w przypadku przyznania mi stypendium wyrażam zgodę na
publikację mojego imienia i nazwiska.

………………………………..
(czytelny podpis)

UWAGA
W przypadku niepełnoletności kandydata do stypendium, oświadczenie podpisuje
rodzic lub opiekun prawny.
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