
UCHWAŁA NR XVIII/146/2016
RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a 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, poz. 742 i poz. 1544, z 2013 r. poz. 675, poz. 829, poz. 1005, poz. 1588  i poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 
768, poz. 821, poz. 1004, poz. 1146 i poz. 1198, z 2015 r. poz. 357, poz. 860, poz. 1187, poz. 1240, poz. 1268, 
poz. 1923 oraz z 2016 r. poz. 64, poz. 907 i poz. 908)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady udzielania pomocy materialnej dla studentów określające:

1) rodzaj pomocy materialnej;

2) sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną;

3) sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna;

4) maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student.

§ 2. Pomoc materialna udzielana będzie w formie stypendium naukowego, zwanego dalej „stypendium”.

§ 3. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się wyłącznie studenci wpisani na listę studentów drugiego i 
kolejnych lat studiów  stacjonarnych szkół wyższych,  którzy spełniają łącznie następujące kryteria formalne: 1 
) na stałe zamieszkują na terenie gminy Strzelno;

2) nie przekroczyli 25.  roku życia;

3) uzyskali średnią ocen  co najmniej 4,75;

4) nie pobierają stypendium z innych źródeł ;

5) w danym roku akademickim nie powtarzają roku.

§ 4. Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Strzelnie  do 31 
października danego roku kalendarzowego, według przykładowego wzoru stanowiącego załącznik  do uchwały.

§ 5. 1. Stypendia przyznaje Burmistrz Strzelna, po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej.

2. Stypendia przyznaje się w terminie do 30 listopada danego roku.

3. . Stypendia przyznawane są na okres jednego roku akademickiego.

4. O przyznaniu stypendium zawiadamia się zainteresowanych pisemnie.

5. Przyznane stypendia zostają wypłacone jednorazowo do 15 grudnia danego roku kalendarzowego. O 
terminie wypłaty stypendium studenci będą informowani indywidualnie.

§ 6. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
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§ 7. 1. Ilość przyznanych stypendiów jest zależna od wysokości środków finansowych, przeznaczonych na 
ten cel w budżecie gminy.

2. Środki na stypendia zabezpiecza się corocznie w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy.

§ 8. Traci moc uchwała nr  XXXV/254/2005 Rady Miejskiej w Strzelnie z dnia 28 września 2005 roku w 
sprawie zasad udzielania stypendium dla studentów szkół wyższych.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelna.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Strzelnie

Piotr Pieszak
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/146/2016

RADY MIEJSKIEJ W STRZELNIE

z dnia 20 września 2016 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW ZAMIESZKAŁYCH NA 
TERENIE GMINY STRZELNO

I. Dane wnioskodawcy

Informacje o studencie ubiegającym się o stypendium
Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenia
PESEL
Adres  zamieszkania
Ulica, nr domu
Kod pocztowy, poczta

Miejscowość

Nr telefonuWojewództwo E-mail

II. Informacja o szkole wyższej

Nazwa uczelni, 
wydział, kierunek 
studiów

Rok studiów
Ulica, nr domu
Kod pocztowy, poczta

Miejscowość

Województwo Tel./fax

Oświadczam, że średnia moich ocen w ostatnim roku akademickim wyniosła 
………………………………………….(w załączeniu kserokopia karty egzaminacyjnej, itp.).

IV. Uzasadnienie ubiegania się o stypendium .

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

V. Oświadczam, że podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych przez Urząd Miejski w Strzelnie 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922)

……………………………..  …………………………………………

(miejscowość, data)  Imię i nazwisko studenta
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……………………………………………
 (podpis)

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o niepobieraniu stypendium z innych źródeł.

2. Zaświadczenie o przyjęciu na kolejny rok studiów – oryginał lub poświadczona kopia.

3. ............................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................
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