
 

 

UCHWAŁA NR IV/44/2019 

RADY GMINY GRĘBOCICE 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom zamieszkałym na terenie Gminy Grębocice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. 

poz. 994 ze zm.) oraz art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 

z 2018r. poz. 1668 ze zm.) Rada Gminy Grębocice uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W celu udzielenia wsparcia finansowego zamieszkałym na terenie Gminy Grębocice studentom 

szkół wyższych za bardzo dobre wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne  

lub sportowe, ustanawia się stypendium Wójta Gminy Grębocice. 

2. Stypendium określone w ust. 1 nosi nazwę ,,Studenckie Stypendium Wójta Gminy Grębocice”. 

3. Stypendium ma charakter motywacyjny, przyznaje się go raz w roku i wypłaca jednorazowo w formie 

gotówkowej lub na wskazane konto. 

§ 2. 1. O przyznanie stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się studenci studiów I i II 

stopnia oraz studenci jednolitych studiów magisterskich, studiujący  na uczelniach publicznych  

lub niepublicznych zarówno w systemie stacjonarnym i zaocznym. 

2. O stypendium może ubiegać się student, który  w roku akademickim za który składany jest wniosek 

spełnił łącznie następujące kryteria: 

1) jest mieszkańcem Gminy Grębocice, 

2) uzyskał średnią ocen z egzaminów w roku akademickim – co najmniej 4,80; 

3) uzyskał oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów ( w przypadku, gdy przedmiot kończy się egzaminem) 

i zaliczeń (w przypadku, gdy przedmiot w danym roku nie jest objęty egzaminem) i nie korzystał z zaliczeń 

i egzaminów poprawkowych, 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2 winny być potwierdzone stosownymi dokumentami. 

4. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce, może być udzielane w wysokości od 1.000 zł do 1.500 zł. 

5. Student ubiegający się o stypendium nie może przebywać na urlopie, który przerywa tok studiów. 

6. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach może ubiegać się tylko 

o jedno stypendium. 

§ 3. 1. Studenckie Stypendium Wójta Gminy Grębocice za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe 

może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki: 

1) jest mieszkańcem Gminy Grębocice, 

2) jest studentem studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych  do ukończenia 25 roku życia, 
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3) indywidualnie lub grupowo uzyskał tytuł laureata lub finalisty konkursu lub turnieju o zasięgu 

wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym albo 

4) został powołany do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej w mistrzowskich zawodach międzynarodowych 

w swojej dyscyplinie lub 

5) posiada klasę mistrzowską międzynarodową, klasę mistrzowską lub klasę pierwszą w olimpijskich 

dyscyplinach sportowych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach odpowiednich związków 

sportowych. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) Laureacie - rozumie się przez to zdobywcę głównej nagrody lub studenta, który w konkursie lub turnieju 

zajął miejsca od I do III, 

2) Finaliście - rozumie się przez to zdobywcę wyróżnienia albo innego miejsca premiowanego w konkursie 

lub turnieju, zgodnie z regulaminem przeprowadzanych zawodów wiedzy, zawodów artystycznych  

lub sportowych. 

3. Jednorazowe stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe przyznaje się w kwocie  

od 1.000 zł do 5.000 zł. 

§ 4. 1. Wnioski o przyznanie Studenckiego Stypendium Wójta Gminy Grębocice należy składać 

w Urzędzie Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, pok. nr 1, w terminie do dnia 15 września każdego roku 

kalendarzowego na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały. 

2. Z wnioskiem o przyznanie Studenckiego Stypendium Wójta Gminy Grębocice może wystąpić: 

1) student, 

2) rektor szkoły wyższej. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) w przypadku ubiegania się o stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce: 

a) zaświadczenie z dziekanatu uczelni o wysokości średniej ocen, 

b) kserokopie wpisów do indeksu z ocenami za ostatni rok akademicki (z zachowaniem ciągłości 

numerowanych kartek począwszy od dnia zaliczenia poprzedniego roku akademickiego, a skończywszy 

na ostatniej kartce zaliczonego roku akademickiego) lub 

c) elektroniczny wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów potwierdzony za zgodność z oryginałem przez 

dziekana wydziału uczelni wyższej 

2) w przypadku ubiegania się o stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe – kserokopie 

dokumentów poświadczających najważniejsze osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe, 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę. 

4. Brak dokumentów, o których mowa w ust. 3 spowoduje odrzucenie wniosku. 

5. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów rozpatruje Wójt Gminy Grębocice, ustalając ich wysokość  

stosownie do środków zaplanowanych na ten cel w budżecie gminy. 

2. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Grębocice w terminie do dnia 30 października 

danego roku kalendarzowego. 

3. Przyznanie stypendium i jego wysokość w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów 

spełniających kryteria i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Grębocice. 

4. Zastrzega się możliwość ograniczenia liczby stypendiów, jeżeli liczba wniosków o ich przyznanie, 

złożonych w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 przekracza wartość środków finansowych 

zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Grębocice. 

5. Student, któremu zostało przyznane stypendium zostaje zaproszony imiennie na uroczystość wręczenia 

stypendium ,,Gala Talentów”, która odbywać się będzie w listopadzie każdego roku kalendarzowego. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grębocice. 

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

T. Kuzara
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/44/2019 

Rady Gminy Grębocice 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE STYPENDIUM ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE 

DLA STUDENTA 

I.DANE STUDENTA (WNIOSKODAWCY): 

 

Nazwisko: …………….……………………………………. Imię:…………………………….............. 

Adres: ………………………………………………………………………………………………........ 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Data i miejsce urodzenia: ………………………………………………………………………............. 

Imię i nazwisko ojca: ………………………………..Imię i nazwisko matki: …………….................... 

PESEL ……………………………………… 

 

II. ADRES  MIEJSCA ZAMIESZKANIA STUDENTA: 

 

Miejscowość: ………………………………… Ulica ………………………………………….……… 

Nr domu: …………………… Nr telefonu …………………………………………………………...... 

 

III. INFORMACJE O UCZELNI: 

 

Nazwa uczelni – adres: …………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa wydziału, kierunku studiów, specjalność ………………………………………......................... 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Rok studiów …………………………………………………………………………………………..... 

Forma kształcenia …………………………………………………………………………………....... 

 

IV. DODATKOWE INFORMACJE: 

 

Średnia ocen studenta: …………………………………………………………………………………. 

Dodatkowy fakultet: ……………………………………………………………………………....…… 

Aktywność, działalność społeczna studenta:...........................................………………………………. 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

V. NR KONTA  NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEKAZANE ŚRODKI (W PRZYPADKU 

PRZYZNANIA STYPENDIUM) 

 

                          

 

Właścicielem konta jest ……………………………………………………………………………….. 

Adres właściwego urzędu skarbowego: ……………………………………………………………….. 

 

VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, DOKUMENTUJĄCE W/W OSIĄGNIĘCIA STUDENTA: 

 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

             

             
         …………………….……… 

                   (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ADNOTACJE URZĘDOWE: 

_________________________________________________________________________________________

__ 

 

Wójt Gminy Grębocice przyznaje/nie przyznaje* ………………………………………………….............……. 
           (Imię i Nazwisko) 

 

stypendium w wysokości ……………………….. za rok akademicki ………………….../……………………… 

 

 

 

Grębocice, dnia ………………………………………………. 

 

 
…………………………………………………………………… 

               (podpis Wójta Gminy) 

 
*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/44/2019 

Rady Gminy Grębocice 

z dnia 29 stycznia 2019 r. 

 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA 

NAUKOWE/ARTYSTYCZNE/SPORTOWE 

 

II. DANE OSOBOWE STUDENTA: 

 

Nazwisko: ………………….………… Imię:………………………………………….……………….. 

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………….... 

PESEL ……………………………………………………………….. 

 

II. ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA STUDENTA: 

 

Miejscowość: …………………………………… Ulica ………………………………………….. 

Nr domu: …………………………………………….. Nr telefonu ………………………………… 

 

III. NAZWA I ADRES UCZELNI, DO KTÓREJ STUDENT UCZĘSZCZAŁ W ROKU 

AKADEMICKIM, KTÓREGO DOTYCZY PRZEDMIOTOWY WNIOSEK: 

 

Nazwa uczelni- adres:  

……………………………………………………………………………………..……......................... 

………………………………………………………………………….……………………………...… 

…………….………………………........................................................................................................... 

Rok studiów …………………………………………………………………........................................... 

 

IV. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OPIS ZDOBYTYCH OSIĄGNIĘĆ: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………..................... 

 

V. NR KONTA  NA KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEKAZANE ŚRODKI (W PRZYPADKU 

PRZYZNANIA STYPENDIUM) 

                          

 

Właścicielem konta bankowego  jest .....……………………………………………………………… 

Adres właściwego urzędu skarbowego ……………………………......................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 6 – Poz. 759



 

VI. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU, DOKUMENTUJĄCE W/W OSIĄGNIĘCIA : 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………….................................................................... 

 

 

 

 

 

 
        ……………………………………………… 

                   (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
ADNOTACJE URZĘDOWE: 

 

Wójt Gminy Grębocice przyznaje/nie przyznaje* 

……………………………………………………………………………………………………………..……. 

           (Imię i Nazwisko) 

 

stypendium w wysokości …………………………………………..……  za rok akademicki      ……………….../………………… 

 

Grębocice, dnia ………………………………………………. 

 

 
…………………………………………………………………… 

              (podpis Wójta Gminy) 

*niewłaściwe skreślić 
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