
 

 

UCHWAŁA NR 362/VII/2017 

RADY GMINY KŁODZKO 

z dnia 30 października 2017 r. 

w sprawie Programu Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 

poz. 1875) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.  

z 2016 r., poz. 1943 ze zmianami) Rada Gminy Kłodzko uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w różnych 

dziedzinach dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko, stanowiący załącznik nr 1  

do niniejszej uchwały. 

2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w różnych 

dziedzinach, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr 237/VI/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie Programu 

Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko z późniejszymi zmianami. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko. 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

Z. Tur

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 listopada 2017 r.

Poz. 4691



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 362/VII/2017 

Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 października 2017 r. 

Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia w różnych dziedzinach  

dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Kłodzko 

§ 1. 1. Do ubiegania się o stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego uprawnieni są uczniowie i studenci 

będący mieszkańcami Gminy Kłodzko, którzy mają ukończone 13 lat oraz kształcą się w trybie stacjonarnym. 

2. Stypendium jest jednorazowym świadczeniem przyznawanym uczniom i studentom, wypłacanym 

transzami miesięcznymi przez 10 miesięcy roku szkolnego lub akademickiego: 

a) za osiągnięte wyniki w nauce, po ukończeniu roku szkolnego lub akademickiego, 

b) będących finalistami lub laureatami konkursów, przeglądów, olimpiad, turniejów, zawodów itp. od szczebla 

powiatowego wzwyż, bez względu na średnią ocen. 

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych corocznie na stypendia określa uchwała budżetowa 

Rady Gminy Kłodzko. 

4. Środki te mogą być powiększone o darowizny przekazane od osób fizycznych i prawnych. 

§ 2. Stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia w różnych dziedzinach jest przyznawane uczniom 

i studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, posiadającym dochody nie przekraczające  

50% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę na jednego członka rodziny, obowiązującego w danym roku 

kalendarzowym. 

§ 3. 1. Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane uczniom szkół podstawowych oraz uczniom 

wygasających szkół gimnazjalnych, którzy w danym roku szkolnym uzyskali wzorową ocenę ze sprawowania 

oraz średnią ocen co najmniej 5,5 na świadectwie szkolnym – do wysokości 300,00 zł miesięcznie. 

2. Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane uczniom i studentom szkół średnich oraz szkół 

policealnych, którzy w danym roku szkolnym uzyskali co najmniej dobrą ocenę ze sprawowania oraz średnią 

ocen co najmniej 4,90 – do wysokości 350,00 zł miesięcznie. 

3. Stypendium za wyniki w nauce jest przyznawane studentom, którzy w danym roku akademickim 

uzyskali średnią ocen co najmniej 4,70 – do wysokości 350,00 zł miesięcznie. 

4. Stypendium dla uczniów i studentów za osiągnięcia w różnych dziedzinach przynajmniej na szczeblu 

powiatowym – do wysokości 350,00 zł brutto. 

5. Uczeń lub student może otrzymać jedno stypendium w danym roku szkolnym lub akademickim. 

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia w różnych dziedzinach 

występują: 

a) rodzice lub opiekunowie prawni ucznia 

b) pełnoletni uczeń lub student 

c) Radni Gminy Kłodzko i instytucje publiczne 

d) organizacje pozarządowe. 

2. Osoba ubiegająca się o stypendium powinna złożyć wniosek, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały. 

3. Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów stwierdzających zdobyte osiągnięcia, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem, zaświadczenia o wszystkich dochodach rodziny i inne mające 

znaczenie dla oceny wniosku. 

4. Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Kłodzku 

w terminie do 15 września każdego roku. Wnioski złożone po terminie lub niekompletne nie będą 

rozpatrywane. 
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§ 5. Stypendium wypłacane jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany we wniosku 

w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.  

§ 6. 1. Wnioski o stypendia rozpatruje Kapituła stypendialna powołana przez Wójta Gminy Kłodzko 

odrębnym zarządzeniem, zwana dalej „Kapitułą”, na podstawie udokumentowanych wniosków. 

2. W skład kapituły wchodzą: 

a) przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Gminy Kłodzko, 

b) dyrektor instytucji kultury, 

c) pracownik ds. obsługi szkół, 

d) przedstawiciel Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko, 

e) przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień, 

f) dyrektor Szkoły Podstawowej. 

Członek Kapituły, którego dziecko ubiega się o stypendium nie może brać udziału w głosowaniu nad 

wnioskiem. 

2. Pracą Kapituły koordynuje przewodniczący, powołany przez Wójta Gminy Kłodzko. 

3. Obsługę administracyjną Kapituły sprawuje sekretarz wybrany spośród członków Kapituły. 

4. Wnioski rozpatrywane są do 30 września danego roku. 

§ 7. Z posiedzenia Kapituły sporządza się protokół. Kopię protokołu przekazuje się Wójtowi Gminy 

Kłodzko.  

§ 8. 1. Wyniki procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez Kapitułę zatwierdza Wójt Gminy 

Kłodzko. 

2. Wójt Gminy Kłodzko, na wniosek Kapituły, w szczególnych przypadkach może uruchomić procedurę 

kwalifikacyjną o przyznanie stypendium w ciągu roku kalendarzowego, jeżeli w budżecie gminy są na ten cel 

zarezerwowane środki lub odstąpić od któregoś z wymogów. 

3. Wręczenie stypendiów odbywa się podczas uroczystej gali stypendialnej w grudniu każdego roku.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 362/VII/2017 

Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 października 2017 r. 

Wniosek o przyznanie stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego 

za wyniku w nauce lub za osiągnięcia w różnych dziedzinach* 

dla ucznia lub dla studenta*  

Wnioskodawca 

1. Imię i nazwisko, funkcja, 

pieczątka 

 

 

 

 

 

2. Numer telefonu kontaktowego  

Dane dotyczące ucznia lub studenta*  

1. Imię i nazwisko 

 

 

 

2. Data i miejsce urodzenia 

 

 

 

3. PESEL  

4. Imiona rodziców  

5. Miejsce zamieszkania 

 

 

 

6. Liczba osób we wspólnym gospodarstwie 

domowym 

 

7. Nazwa i adres szkoły lub uczelni 

 

 

 

 

8. Średnia ocen za ostatni rok szkolny lub 

akademicki 

 

9. Wyszczególnienie osiągnięć ubiegającego 

się o stypendium 

za ostatni rok szkolny lub akademicki 
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10. Rekomendacja sołtysa wsi potwierdzona 

pieczęcią i podpisem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Wykaz załączników 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Właściciel i numer rachunku bankowego 

 

 

 

13. Data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium 

im. Grzegorza Ciechowskiego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych  

(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 922). 

2. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania z art. 233 kk., który brzmi „§ 1 Kto, 

składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do lat 8 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137) oświadczam, że 

a) powyższe dane są prawdziwe, 

b) zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do otrzymania stypendium za wyniki w nauce lub za 

osiągnięcia w różnych dziedzinach. 
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Miejscowość, data 

 

 

 

Czytelny podpis składającego oświadczenie 
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