
UCHWAŁA NR 237/VI/2012
RADY GMINY KŁODZKO

z dnia 31 maja 2012 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm. ), art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) RADA GMINY KŁODZKO uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko, będący pomocą 
materialną dla uczniów i studentów za wyniki w nauce i za wybitne osiągnięcia, stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Środki finansowe na realizację programu stypendialnego w Gminie Kłodzko pochodzić będą z budżetu 
gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodzko. 

§ 4. Traci moc uchwała nr 92/VI/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie programu 
stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodzko 

Zbigniew Tur
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Uzasadnienie
Zmiana Programu Stypendialnego im. Grzegorza Ciechowskiego podyktowana jest doprecyzowaniem kryteriów 
przyznawania stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych oraz dla 
studentów uczelni wyższych, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają bardzo dobre wyniki 
w nauce oraz mają osiągnięcia w różnych dziedzinach. Złagodzone zostają kryteria dotyczące uzyskania średniej 
ocen. Ograniczają dostępność do stypendium dla osób, które znacząco naruszają normy społeczne. Ograniczają 
czasookres uzyskanych osiągnięć w różnych dziedzinach - do roku poprzedzającego przyznanie stypendium. 
Umożliwiają przyznanie jednorazowych świadczeń pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego dla osób, które 
spełniają kryteria, a z różnych przyczyn nie otrzymali pomocy. 
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ZAŁĄCZNIK 
DO UCHWAŁY NR 237/VI/2012 
RADY GMINY KŁODZKO 
z dnia 31 maja 2012 r.  
 

Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego  
w Gminie Kłodzko 

 
Program Stypendialny im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko obejmuje 
następujące rodzaje stypendiów: 
1. stypendia za wyniki w nauce dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych  
i policealnych oraz studentów szkół wyższych, 
2. stypendia za wybitne osiągnięcia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych  
i policealnych oraz studentów szkół wyższych. 
 
 
Rozdział 1 
Stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko za wyniki w nauce  
 
§ 1 
 
1. Osiągającym wysokie wyniki w nauce uczniom szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych  
i policealnych oraz studentom szkół wyższych, może być przyznane jednorazowe 
stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego. 
 
2. Do stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego mogą być typowani uczniowie  
i studenci, którzy spełniają następujące kryteria:  
1) nie mają nieusprawiedliwionych nieobecności z zajęć edukacyjnych, 
2) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być 
przyznane stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią 
ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych pow. 5.6 w szkołach gimnazjalnych, pow. 4.90 
w szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych i pow. 4.70 na uczelniach wyższych, 
3) wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub uczelni oraz  
w środowisku, w którym zamieszkują, 
4) posiadają dochody nie przekraczające 40% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, 
obowiązującego w danym roku kalendarzowym na 1-go członka rodziny,  
5) są mieszkańcami Gminy Kłodzko.  
 
3. Spełnianie przez ucznia lub studenta kryteriów wymienionych w ust. 2 potwierdza się 
następującymi dokumentami: 
1) oryginałem świadectwa szkolnego, 
2) pisemną opinią sołtysa wsi, 
3) zaświadczeniami z zakładu pracy rodziców lub opiekunów prawnych, bądź z instytucji 
potwierdzających o pozostawaniu bez pracy i nie korzystaniu z innej pomocy finansowej.  
 
§ 2 
 
1. Z wnioskiem o stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego za wyniki w nauce 
sporządzonym wg wzoru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu występuje 
dyrektor szkoły lub dziekan uczelni. 
 
2. Wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w § 1 ust. 3 oraz § 2 ust. 1 należy składać 
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Kłodzku do dnia 15 września każdego roku 
kalendarzowego. 
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3. Wnioski niekompletne lub niespełniające wymogów określonych w § 1 ust. 2 i 3 oraz § 2 
ust. 1 nie będą rozpatrywane.  
 
 
Rozdział 2 
Stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego w Gminie Kłodzko za wybitne osiągnięcia 
 
§ 3  
 
1. Osiągającym wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach uczniom szkół gimnazjalnych,  
ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentom szkół wyższych, może być przyznane 
jednorazowe stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego. 
 
2. Do stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego mogą być typowani uczniowie i studenci, 
którzy spełniają następujące kryteria:  
1) w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej okres, na który ma być 
przyznane stypendium, uzyskali pozytywną opinię dyrektora i wychowawcy w zakresie 
przestrzegania podstawowych norm kultury i zachowania w szkole, 
2) zajmowali czołowe miejsca w wydarzeniach artystycznych, sportowych, muzycznych  
lub innych na szczeblu regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym  
w roku szkolnym i akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium,  
3) wykazują się aktywnością i zaangażowaniem w życie szkoły lub uczelni oraz  
w środowisku, w którym zamieszkują, 
4) posiadają dochody nie przekraczające 40% minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, 
obowiązującego w danym roku kalendarzowym na 1-go członka rodziny, 
5) są mieszkańcami Gminy Kłodzko.  
 
3. Spełnianie przez ucznia lub studenta kryteriów wymienionych w ust. 2 potwierdza się 
następującymi dokumentami: 
1) oryginałem świadectwa szkolnego, 
2) oryginałami dyplomów, wyróżnień, certyfikatów, artykułów prasowych, 
3) pisemną opinią sołtysa wsi oraz dyrektora i wychowawcy szkoły, 
4) zaświadczeniami z zakładu pracy rodziców lub opiekunów prawnych, bądź  
z instytucji potwierdzających o pozostawaniu bez pracy i nie korzystaniu z innej pomocy 
finansowej.  
 
§ 4 
 
1. Z wnioskiem o stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego za wybitne osiągnięcia 
sporządzonym wg wzoru stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu występuje 
dyrektor instytucji kultury, organizacja, klub sportowy, stowarzyszenie oraz Radny Gminy 
Kłodzko. 
 
2. Wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w § 3 ust. 3 i § 4 ust. 1 należy składać  
w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Kłodzku do dnia 15 września każdego roku 
kalendarzowego. 
 
3. Wnioski niekompletne lub niespełniające wymogów określonych w § 3 ust. 2 i 3, § 4 ust.1 
nie będą rozpatrywane.  
 
 
Rozdział 3 
Tryb przyznawania stypendium 
 
§ 5 
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1. Liczbę stypendiów oraz ich wysokość ustala corocznie Wójt Gminy Kłodzko  
w drodze zarządzenia do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego.  
 
2. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca każdego roku 
kalendarzowego.  

3. W szczególnych przypadkach Wójt Gminy Kłodzko może przyznać jednorazowe 
świadczenie pieniężne uprawnionym osobom w ciągu roku kalendarzowego w drodze 
zarządzenia, jeżeli w budżecie gminy są na ten cel zarezerwowane środki.  

4. Wypłata przyznanych stypendiów odbywa się na rachunek bankowy wskazany przez 
rodzica lub opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego lub przez ucznia-studenta 
pełnoletniego.  
 
5. Uroczystość wręczenia stypendyście dokumentu potwierdzającego przyznanie stypendium 
będzie się odbywała w grudniu każdego roku kalendarzowego.  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM IM. GRZEGORZA CIECHOWSKIEGO 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 

DO PROGRAMU STYPENDIALNEGO IM. GRZEGORZA CIECHOWSKIEGO W GMINIE KŁODZKO 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM 

IM. GRZEGORZA CIECHOWSKIEGO 

w ramach Programu Stypendialnego w Gminie Kłodzko 
 

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

imię i nazwisko ucznia-studenta 
 

…………………………………………………………………………………………………… 
imiona rodziców 

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

data i miejsce urodzenia 
 

............................................................................................................................... 
miejsce zamieszkania 

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

numer ewidencyjny PESEL 
 

............................................................................................................................. 
nazwa szkoły-uczelni, kierunek, specjalność, rok studiów 

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

telefon kontaktowy 
 

Sytuacja materialna gospodarstwa domowego 
 

Moja rodzina składa się z ............... osób pozostających we wspólnym gospodarstwie  
domowym. 
Średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w mojej rodzinie za okres ostatnich 
trzech miesięcy wynosi .......................... zł, słownie 
..........................................................................................................................................zł.  

 
 

Świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych zeznań 
oświadczam, że dane zamieszczone w powyższej części wniosku podałem(-am) 
zgodnie z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
 

.......................................................................................................................... 
data i czytelny podpis ucznia-studenta \pełnoletniego\ lub rodziców-opiekunów prawnych 
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Opis osiągnięć ucznia-studenta, w tym informacja o nieusprawiedliwionych nieobecnościach 
na zajęciach edukacyjnych w kat. stypendia za wyniki w nauce (wypełnia podmiot 
uprawniony do złożenia wniosku) 

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

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

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

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

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

średnia ocen ucznia-studenta ze wszystkich przedmiotów za ostatni rok szkolny-
akademicki 

 
........................................................................................................ 
(podpis i pieczątka podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku) 

 
Dodatkowe informacje podane przez ucznia-studenta;  

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

 
 

........................................................... 
Data i czytelny podpis ucznia-studenta 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 
wniosku dla potrzeb niezbędnych do przyznania stypendium im. Grzegorza Ciechowskiego  
w Gminie Kłodzko, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm. ). 

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

Data i czytelny podpis studenta lub rodziców-opiekunów prawnych 
 
 
 
 

 
 
 
Kłodzko, dnia……………………………………………….. 

 

 
 
 
 
 

 
Decyzja: 
 
Przyznaje się stypendium    
 
Nie przyznaje się stypendium                                  .................................................................. 

                                                                                                                     Podpis 
 WÓJTA GMINY KŁODZKO  
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