
 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/193/2020 
RADY GMINY JERZMANOWA 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/78/2019 Rady Gminy Jerzmanowa w sprawie zasad przyznawania 
stypendiów studentom zamieszkałym na terenie Gminy Jerzmanowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 85 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XI/78/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zasad 
przyznawania stypendiów studentom zamieszkałym na terenie Gminy Jerzmanowa, wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) użyte w uchwale w różnej liczbie i przypadku wyrazy „Studenckie Stypendia Edukacyjne” ”zastępuje się 
użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Stypendiami studenckimi”; 

2) w § 2: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Formy pomocy i związane z nimi świadczenia są indywidualnym 
wyróżnieniem dla studenta szkół wyższych za bardzo dobre wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia 
naukowe, artystyczne i sportowe.”; 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Formami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, o których 
mowa w § 1, dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowa są: Studenckie Stypendia 
Naukowe, Artystyczne i Sportowe Wójta Gminy Jerzmanowa, zwane dalej "Stypendiami studenckimi"; 

3) w § 3: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Stypendia studenckie można przyznać studentom studiów I i II stopnia 
oraz studentom jednolitych studiów magisterskich, studiujących na uczelniach publicznych lub 
niepublicznych zarówno w systemie stacjonarnym i zaocznym w trzech kategoriach: 

1) nauki, zwane w dalszej treści stypendiami naukowymi, 

2) sztuki, zwane w dalszej treści stypendiami artystycznymi, 

3) sportu, zwane w dalszej treści stypendiami sportowymi.”; 

b) po ust.1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Student może złożyć tylko jeden wniosek o Stypendium 
studenckie Wójta Gminy Jerzmanowa. O kategorii, w której student składa wniosek decyduje sam 
student biorąc pod uwagę rodzaj swoich osiągnięć.”; 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „ 2a. Suma przyznanych stypendiów nie może przekroczyć 
sumy środków finansowych zgromadzonych na ten cel na dany rok akademicki."; 
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d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Stypendia artystyczne i sportowe mogą być udzielone w wysokości 
nie przekraczającej 300 zł miesięcznie.”; 

4) w § 4: 

a) ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) jest studentem studiów wyższych do ukończenia przez niego 
25 roku życia, który w roku akademickim, za który składany jest wniosek zaliczył wszystkie przedmioty 
przewidziane w semestrach i osiągnął średnią arytmetyczną ocen, nie niższą niż 4,6."; 

b) po pkt 2 w ust. 1 dodaje się pkt 3 o brzmieniu: „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.”; 

5) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Stypendium studenckie Wójta Gminy Jerzmanowa za osiągnięcia 
artystyczne i sportowe. 

1. Stypendium studenckie Wójta Gminy Jerzmanowa za osiągnięcia artystyczne i sportowe może być 
przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria: 

1) jest mieszkańcem Gminy Jerzmanowa, 

2) uczestniczył indywidualnie lub grupowo w konkursach, turniejach naukowych, artystycznych lub 
zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym i uzyskał tytuł 
laureata lub finalisty, w roku akademickim, w którym składany jest wniosek albo 

3) został powołany do ogólnopolskiej kadry młodzieżowej w mistrzowskich zawodach międzynarodowych 
w swojej dyscyplinie lub 

4) 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 lub innego miejsca premiowanego w konkursie lub 
turnieju artystycznym lub zawodach sportowych.”; 

6) w § 6: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Podstawą udzielenia Stypendium studenckiego za wyniki w nauce, 
osiągnięcia artystyczne lub sportowe jest wniosek złożony na odpowiednim formularzu stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, w Urzędzie Gminy Jerzmanowa w dniach od 1 do 20 września 
każdego roku kalendarzowego."; 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce do wniosku 
należy dołączyć: 

1) zaświadczenie z dziekanatu uczelni o wysokości średniej ocen w roku akademickim z wszystkich 
semestrów przewidzianych w roku akademickim, w którym student ubiega się o stypendium i 

2) elektroniczny wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów potwierdzony za zgodność z oryginałem przez 
dziekana wydziału uczelni wyższej.”; 
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c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W przypadku ubiegania się o stypendium za osiągnięcia artystyczne lub 
sportowe do wniosku należy dołączyć szczegółowy opis indywidualnych lub grupowych osiągnięć. 
Wszystkie osiągnięcia muszą być poświadczone kopiami dyplomów, zaświadczeń itp. potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem przez dziekanat uczelni lub klub sportowy, do którego student należy. 
Dokument musi zawierać: oznaczenie organizatora konkursu, turnieju lub zawodów sportowych; nazwę, 
datę i miejsce przeprowadzenia konkursu; turnieju lub zawodów sportowych, imię i nazwisko laureata; 
nazwę uczelni, do której laureat uczęszcza/ lub klubu sportowego do którego należy; uzyskaną lokatę 
oraz zasięg terytorialny konkursu (wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy). Dokument powinien 
posiadać podpis organizatora lub jego uprawnionego przedstawiciela lub przewodniczącego i wszystkich 
członków komisji konkursowej. W ten sposób dokonuje się niezbędnego potwierdzenia wiarygodności 
danych w zakresie uzyskanej nagrody."; 

d) ust. 10. otrzymuje brzmienie: „10. Pisemną informację o przyznaniu lub nieprzyznaniu Stypendium 
studenckiego przekazuje się wnioskodawcy.”; 

e) po ust. 11 dodaje się ust. 11a. i 11b. o brzmieniu: ”11a. Student ubiegający się o stypendium nie może 
przebywać na urlopie, który przerywa tok studiów. 

11b. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach może ubiegać się tylko 
o jedno stypendium.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 
Tadeusz Kozakowski
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................................................... 
   (imię i nazwisko Wnioskodawcy  

 

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

……………………………………….. 

          (adres Wnioskodawcy) 

telefon: .................................... 

             ........................................ 
       (miejscowość, data) 

 

 

 

 

    Wójt Gminy Jerzmanowa 

                                                                                                   ul. Lipowa 4 

                                                                                             67-222 Jerzmanowa 

 

 

  

WNIOSEK O UDZIELENIE STYPENDIUM DLA STUDENTA 

                

 

1. Dane osobowe studenta 

Imię i Nazwisko 

 

Data i miejsce urodzenia, nr PESEL: 

 

2. Adres zamieszkania studenta 
Miejscowość  Ulica Numer domu 

 

 

 

 

 

  

3. Nazwa i adres uczelni, do której student uczęszczał w roku akademickim,  którego 

dotyczy  przedmiotowy wniosek  
Nazwa i adres uczelni Nazwa wydziału, kierunek 

studiów, specjalność 

Rok studiów Liczba semestrów w 

roku akademickim 

 

 

 

 

   

Załącznik do uchwały Nr XXVIII/193/2020

Rady Gminy Jerzmanowa

z dnia 25 czerwca 2020 r.
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4. Kategoria stypendium 
(należy wpisać jedną: naukowa, 

artystyczna, sportowa) 

 

5. Wyniki w nauce/osiągniecia artystyczne lub sportowe w roku akademickim, którego 

dotyczy przedmiotowy wniosek: 
a). Średnia ocen (wymagana w przypadku studenta ubiegającego się o stypendium naukowe):………………………. 

b) Osiągnięcia w roku akademickim, którego dotyczy wniosek  
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

6. W przypadku  przyznania stypendium proszę przekazać środki na konto nr: 

                          

 

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

7. W przypadku otrzymania stypendium wyrażam zgodę na przesłanie informacji PIT-11 

drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie poniżej adres e-mailowy. 

 

…………………………………………. 
                   adres e-mail 

 

 

 

............................................................... 
( czytelny  podpis Wnioskodawcy) 

 

7. Do wniosku załączam: 

 

1) ……………………………………………………………………. 

 

2) ……………………………………………………………………. 

 

3) ……………………………………………………………………. 

 

4) ……………………………………………………………………. 
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8. Oświadczenie: 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 

informujemy, iż: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jerzmanowa z siedzibą  

w Urzędzie Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, tel. 76 831 21 21. 

 W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem e-mail: iodags@iodags.pl 

 Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozpatrzenie wniosku o przyznanie 

stypendium edukacyjnego Wójta Gminy Jerzmanowa. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów 

archiwalnych.  

 Do Pani/Pana danych osobowych  będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Gminy Jerzmanowa, oraz 

współpracujące z Urzędem Gminy Jerzmanowa firmy prawnicze, informatyczne. 

 Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania lub cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą podejmowane decyzje w sposób 

zautomatyzowany.      

                   

     ………………………………………… 
     (podpis Wnioskodawcy) 

 

 
 

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym wniosku składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych oświadczeń. Zawarta jest w nich klauzula o następującej treści: „Jestem świadomy/ma 
odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 233 ust. 1 Kodeksu karnego, za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

 

 
…………………………………………………………. 

(podpis Wnioskodawcy) 
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