
UCHWAŁA NR XVIII/203/2016
RADY GMINY PSARY

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – 
Mieszkańców Gminy Psary”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14 a , art. 7 ust. 1 pkt. 8 i 10, art. 40 ust. 1 i art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015, ), art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – 
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) Rada Gminy Psary uchwala:

§ 1. Przyjąć „Regulamin Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Studentów – Mieszkańców 
Gminy Psary”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi Gminy Psary.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary

Jacenty Kubica

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 maja 2016 r.

Poz. 2749



Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XVIII/203/2016
Rady Gminy Psary
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

R E G U L A M I N

Przyznawania  Stypendium  Wójta Gminy Psary 
dla Najzdolniejszych Studentów

Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania z budżetu gminy Stypendium Wójta Gminy Psary
za  osiągnięcia  w  nauce  lub  osiągnięcia  w  dziedzinie  kultury  i  sztuki  dla   studentów,  będących
mieszkańcami gminy Psary

§ 1
Cel i charakter stypendium

1. Stypendium  stanowi  formę  pomocy  materialnej  o  charakterze   motywacyjnym  dla
najzdolniejszych studentów – mieszkańców  Gminy Psary.

2. Stypendium dla uczniów przyznawane jest w dwóch dziedzinach: 
a) nauki,
b) kultury i sztuki.

§ 2
Warunki  zgłoszenia

1. Stypendium  może  być  przyznane  studentom  studiów  wyższych,  którzy  w  dniu  złożenia
wniosku nie ukończyli 25 roku życia.

2. Stypendium  za  szczególne  osiągnięcia  w  nauce  może  otrzymać  student,  który  spełnia
następujące warunki: 

a) uzyskał  tytuł  laureata  lub  finalisty  ogólnopolskiego  konkursu  wiedzy  lub  zdobył  nagrodę
w  międzynarodowym  lub  ogólnopolskim  konkursie  na  pracę  naukową,  albo  jest  autorem
znaczącej  publikacji  naukowej albo uzyskał w danym roku akademickim międzynarodowy
certyfikat potwierdzający bardzo dobrą znajomość języka obcego (np. język angielski: FCE,
CAE, CPE; język niemiecki: Goethe Certyfikat B1 lub CI)

b) swe  umiejętności  i  wiedzę  potwierdził  innymi  znaczącymi  umiejętnościami  w  pracy
w  konkursach  ogólnopolskich,  międzynarodowych  albo  osiągnięciami  w  pracy  w  kołach
naukowych,  udziałem  w  pracach  naukowo  –  badawczych  lub  współpracą  z  ośrodkami
naukowymi,

c) legitymuje  się  średnią  ocen  co  najmniej  4,5,  liczoną  jako  średnia  arytmetyczna  ocen
z egzaminów i zaliczeń w danym roku studiów.

3.  Stypendium za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki może otrzymać student,
który spełnia następujące warunki: 

a) uzyskał  tytuł  laureata  albo  zdobył  co  najmniej  3  miejsce  w  ogólnopolskim  konkursie,
przeglądzie i festiwalu organizowanym lub współorganizowanym przez Ministerstwo Kultury
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i Dziedzictwa Narodowego, albo odniósł sukces artystyczny rangi co najmniej ogólnopolskiej,
b) swe  szczególne  zdolności  i  wiedzę  potwierdził  w  trakcie  studiów  wysokimi  wynikami

z  przedmiotów  artystycznych  lub  innymi  znaczącymi  osiągnięciami  w  konkursach
międzynarodowych lub ogólnopolskich i wojewódzkich, albo jest autorem lub współautorem
ważnego wydarzenia artystycznego, zwłaszcza adresowanego do mieszkańców gminy Psary,

c) legitymuje  się  średnią  ocen  co  najmniej  4,0,  liczoną  jako  średnia  arytmetyczna  ocen
z egzaminów i zaliczeń w danym roku studiów.

4. O przyznanie stypendium ubiegać się można po zaliczeniu I roku studiów.

5. W  przypadku  szczególnie  wybitnych  osiągnięć  ucznia  w  dziedzinie  nauki  lub  kultury
i sztuki na poziomie ogólnokrajowym lub międzynarodowym średnia ocen nie jest brana pod
uwagę.

          § 3
Zasady zgłaszania kandydatów

1. Kandydatów do stypendiów zgłaszać mogą:

a) zainteresowany kandydat lub jego opiekun prawny,
b) dyrektorzy placówek kulturalnych,
c) rektorzy, dziekani, rady wydziałów wyższych uczelni.

2. Zgłoszenia  kandydatów  dokonywane  są  na  odpowiednim  druku  wniosku,   dostępnym
w  Urzędzie  Gminy  Psary,  ul.  Malinowicka  4,  42-512  Psary  oraz  na  stronie  internetowej
Urzędu  Gminy  w  Psarach  www.bip.psary.pl.  Wzór  wniosku  wprowadza  się  w  życie
Zarządzeniem Wójta Gminy Psary.

3. Wnioski o przyznanie stypendiów powinny zawierać:

a) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen za ostatni rok akademicki, 
b) wypis z indeksu wraz z wpisem o zaliczeniu mijającego semestru,
c) uwierzytelnione dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata,
d) oświadczenie  kandydata,  że  jest  mieszkańcem gminy  Psary  w  rozumieniu  art.  25  ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.

4. Uwierzytelnienia  wyżej  wymienionych  dokumentów  dokonuje  organ  wydający  lub  organ
przyjmujący na podstawie okazanych oryginałów.

5. Zgłoszenia  kandydatów  przyjmowane  są  przez  Urząd  Gminy  Psary  od  8  czerwca  do  5
października każdego roku.

6. Wnioski o stypendium będą rozpatrywane w okresie od 6 października do 30 października
każdego roku.

§4
Komisja  Stypendialna

1. W skład  Komisji wchodzą:
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1) Zastępca Wójta Gminy Psary;
2) Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Ochrony Środowiska Gminy Psary;
3) Sekretarz Gminy Psary;
4) Przewodniczący Rady Gminy Psary.

 
2. Skład osobowy, w tym przewodniczącego, ustala Wójt Gminy Psary.

3. Szczegółowy tryb pracy Komisja Stypendialna ustala na swoim posiedzeniu.

4. Komisja stypendialna sporządza z posiedzenia protokół, który podpisują wszyscy członkowie
komisji.

5. Wykaz  zakwalifikowanych  wniosków  podpisuje  przewodniczący  komisji  i  przedkłada
protokołem Wójtowi Gminy.

6. Decyzję administracyjną o przyznaniu stypendiów wydaje Wójt Gminy Psary. 

§ 5
Zasady i  tryb przyznawania  stypendium

1. Stypendium przyznaje się  uczniom za poprzedni  rok akademicki  w formie jednorazowego
świadczenia pieniężnego.

2. Wysokość stypendium  jest uzależniona od osiągnięć kandydatów do stypendium, bez względu
na ich dziedzinę.

3. Stypendium przyznawane jest studentom na jeden rok akademicki i wypłacane okresowo przez
trzy  kwartały  na  koniec  każdego  kwartału,  począwszy  od  czwartego  kwartału  roku
kalendarzowego, w którym przyznano stypendium.

4. Kwartalna wysokość stypendium wynosi 450 zł.

5. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  takich  jak  wybitne  osiągnięcia  kandydata  do
stypendium dopuszcza się możliwość przyznania stypendium w wyższej niż wskazana w pkt.
4 kwota pod warunkiem posiadania na ten cel środków w budżecie gminy.

6. Stypendium  przyznawane  jest  niezależnie  od  sytuacji  materialnej  kandydata  i  nie  jest
stypendium socjalnym.

7. Uzyskane  stypendium  w  jednym  roku  nie  wyklucza  jego  otrzymania  
w następnych latach.
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