
UCHWAŁA NR XVII/152/16
RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów Burmistrza dla zamieszkałych 
w Gminie Włoszczowa studentów uczelni wyższych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 
2012 r. poz. 572 z późn. zm.#) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się pomoc materialną w formie stypendium pieniężnego dla zamieszkałych w Gminie 
Włoszczowa studentów uczelni wyższych.

2. Stypendia przyznawane będą studentom, jednolitych studiów stacjonarnych lub studiów stacjonarnych 
pierwszego i drugiego stopnia.

3. Stypendium przyznawane będzie dla 16 studentów, po dwóch, z następujących obszarów kształcenia:

1) nauk humanistycznych,

2) nauk społecznych

3) nauk ścisłych,

4) nauk przyrodniczych

5) nauk technicznych,

6) nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych,

7) nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej,

8) sztuki i artystyczne.

§ 2. 1. Stypendium, o którym mowa w § 1 może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie 
następujące kryteria:

1) posiada status studenta uczelni wyższej i nie ukończył 25 lat w dniu składania wniosku,

2) jest mieszkańcem Gminy Włoszczowa,

3) w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył dany rok studiów, poprzedzający rok złożenia 
wniosku o stypendium,

4) nie przebywa na urlopie, o którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z 
wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych,

5) uzyskał, za ostatnie dwa semestry, średnią ocen z egzaminów nie niższą niż 4,5 (słownie: cztery i pół), lub 
ukończył studia pierwszego stopnia z wynikiem, co najmniej dobrym i jest studentem pierwszego roku 
studiów drugiego stopnia,
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6) złożył w terminie wniosek, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach może ubiegać się tylko o 
jedno stypendium, o którym mowa w § 1.

3. Stypendium może być przyznane również studentowi, który nie spełnia kryteriów określonych w § 1 ust. 
3, a posiada udokumentowane osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe lub spełnia kryteria określone w §2 
ust. 1 pkt 5. Przyznanie stypendium nastąpi  w przypadku wolnych środków finansowych przeznaczonych na 
ten cel, po rozpatrzeniu wniosków spełniających wymagania określone w § 2 ust. 1.

§ 3. 1. Prawo złożenia wniosku przysługuje studentowi spełniającemu warunki określone w § 1 i 2.

2. Wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, 29-100 
Włoszczowa (pok. 17 – sekretariat) lub przesłać na adres urzędu, w terminie od 1 do 20 października danego 
roku akademickiego, o dacie złożenia wniosku drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

3. Do wniosku można załączyć kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne i 
sportowe.

§ 4. 1. Rozpatrzeniu podlegać będą wszystkie wnioski, złożone na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do 
uchwały, spełniające wymagania określone w § 1 i 2, złożone w terminie określonym w §3 ust. 2.

2. Wnioski rozpatrywane będą przez komisję, powołaną przez Burmistrza Gminy, w której skład wchodzą:

1) naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, jako przewodniczący,

2) przedstawiciel Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej,

3) naczelnik Wydziału Organizacyjnego,

4) naczelnik Wydziału Finansowego.

3. Komisja ocenia wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, sporządza protokół, który 
przedstawia Burmistrzowi.

4. Jeśli liczba zakwalifikowanych wniosków będzie większa niż określona w § 1 ust. 3, o przyznaniu 
stypendium decydować będzie wyższa średnia ocen lub wyższa ocena ukończenia studiów pierwszego stopnia, 
a w przypadku takiej samej średniej ocen lub takiej samej oceny ukończenia studiów pierwszego stopnia, 
decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

5. Wnioski złożone po terminie, określonym w § 3 ust. 2 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone 
wnioskodawcom.

6. O przyznaniu stypendium rozstrzyga Burmistrz Gminy w formie zarządzenia.

7. Stypendysta zobowiązany będzie do rozpowszechniania informacji o otrzymanym stypendium 
Burmistrza Gminy Włoszczowa, w szczególności poprzez umieszczanie, w okresie pobierania stypendium, w 
publikacjach i innych materiałach treści: „Stypendysta Burmistrza Gminy Włoszczowa”.

§ 5. 1. Stypendium, o którym mowa w §1 może być przyznane na okres od 1 października roku przyznania 
do 30 czerwca roku następującego po nim.

2. W przypadku, gdy ostatni rok studiów, zgodnie z planem studiów, trwa jeden semestr, stypendium może 
być przyznane na czas trwania tego semestru.

3. Wysokość przyznanego stypendium wynosi 200 złotych miesięcznie.

4. Stypendium za dany miesiąc wypłacane będzie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, za wyjątkiem 
miesiąca października, które będzie wypłacone wraz ze stypendium za miesiąc listopad.

§ 6. 1. Student traci prawo do otrzymywania stypendium, w następujących przypadkach:

1) skreślenia z listy studentów,

2) przerwania studiów,

3) skorzystania z urlopu dziekańskiego,

4) popełnienia przestępstwa z winy umyślnej, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
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5) zmiany miejsca zamieszkania poza teren Gminy Włoszczowa.

2. O zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 1. student pobierający stypendium ma obowiązek 
niezwłocznie powiadomić Burmistrza Gminy Włoszczowa.

3. Utrata prawa do otrzymywania stypendium nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym zaistniały okoliczności wymienione w ust. 1.

4. W przypadku nie wywiązania się z obowiązku, określonego w ust. 2 student pobierający stypendium  
zobowiązany będzie do zwrotu nienależenie pobranego stypendium  wraz z  odsetkami ustawowymi liczonymi 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności wymienione w ust. 
1.  §  7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 8. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc uchwała Nr XXXVIII/328/14 Rady Miejskiej we 
Włoszczowie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie  zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów 
Burmistrza dla zamieszkałych w Gminie Włoszczowa studentów uczelni wyższych, opublikowanej w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z 2014 poz.1236.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Grzegorz Dudkiewicz
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/152/16

RADY MIEJSKIEJ WE WŁOSZCZOWIE

z dnia 29 czerwca 2016 r.

WNIOSEK

o przyznanie stypendium
dla zamieszkałych w Gminie Włoszczowa studentów uczelni wyższych

na rok akademicki: ……………………………………

Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko
Poziom kształcenia, rok studiów
Pełna nazwa uczelni
Wydział
Kierunek
Data urodzenia
Adres zamieszkania w Gminie Włoszczowa
Dane kontaktowe (nr tel., e-mail)

Oświadczenia wnioskodawcy
1) Oświadczam, że nie ubiegam się i nie pobieram stypendium w ramach uchwały innej jednostki samorządu 
terytorialnego.
2) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.1) w celach związanych
z rozpatrzeniem wniosku i wypłatą stypendium w oparciu o niniejszą uchwałę.
3) Oświadczam, że stypendium należy przekazywać na rachunek bankowy o nr:

Data i czytelny podpis wnioskodawcy
Kserokopie innych dokumentów (wymienić, jakich)

Potwierdzenie przebiegu studiów
Imię i nazwisko studenta
1) Jest studentem studiów:
- jednolitych
- I stopnia
- II stopnia*

2) W terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył ……… rok 
studiów, poprzedzający rok złożenia niniejszego wniosku.

3) Uzyskał za ostatnie dwa semestry, średnią 
ocen
z egzaminów ……... (słownie: 
………………..…..
……………………………………………………
)

4) Nie przebywa na urlopie, o którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy 
o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem urlo-pów naukowych i w 
ramach stypendiów zagranicznych.

Pieczęć firmowa uczelni Data i podpis upoważnionego pracownika uczelni:

POUCZENIE
Wnioskodawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Burmistrza Gminy Włoszczowa  zaistnieniu 
okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 1 uchwały Nr ……………. z dnia 29 czerwca 2016r. pod rygorem zwrotu 
nienależnie pobranego stypendium wraz z odsetkami ustawowymi.
Powyższe przyjmuję do wiadomości
………………………………………………
(data i podpis wnioskodawcy)
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*niepotrzebne skreślić

________________________
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015r. poz. 2281 i z 2016r. poz. 195 i 677.
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