
 

 

UCHWAŁA NR XLV/458/2018 

RADY GMINY KLESZCZÓW 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla studentów 

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

poz. 994, poz. 1000) oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2183; z 2018 r. poz. 1321, poz. 1428, poz. 1530, poz. 2201, poz. 138, poz. 650, poz. 1000,  

poz. 912) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zasady udzielania pomocy materialnej dla studentów, mieszkających i zameldowanych na 

terenie Gminy Kleszczów stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Środki finansowe na cele określone w § 1 ustala się w budżecie Gminy Kleszczów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów. 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Kleszczów Nr X/86/2015 Rady Gminy Kleszczów z dnia 16 czerwca 

2015 roku w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów mających stałe miejsce zameldowania 

na terenie Gminy Kleszczów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 3036). 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 

roku. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy Kleszczów 

 

 

Michał Michałek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 lipca 2018 r.

Poz. 3605



Załącznik do uchwały Nr XLV/458/2018 

Rady Gminy Kleszczów 

z dnia 27 czerwca 2018 r. 

Regulamin zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla studentów 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Pomoc materialna udzielana będzie w formie stypendium naukowego zwanego dalej „Stypendium”. 

2. Do otrzymania stypendium uprawnieni są studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych szkół 

wyższych, mieszkający i zameldowani na terenie Gminy Kleszczów. 

3. Stypendium może zostać przyznane studentowi za otrzymanie dobrych wyników w nauce lub za uzyska-

nie szczególnych osiągnięć na olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co 

najmniej na szczeblu wojewódzkim. 

§ 2. Pierwsze stypendia przyznane zostaną na rok akademicki 2018/2019. 

Rozdział 2 

Kryteria przyznawania stypendium 

§ 3. 1. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce mogą ubiegać się studenci, o których mowa w § 1, któ-

rzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki: 

a) nie ukończyli 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, 

b) posiadają zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 3 lat, licząc od daty upływu termi-

nu składania wniosków o stypendium, o której mowa w § 7, 

c) nie uzyskują stałych dochodów z tytułu umowy o pracę, 

d) ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów i osiągnęli dobre wyniki w nauce (średnia ocen w semestrze 

lub roku akademickim wynosi minimum 3,5). 

2. Stypendia przyznawane są studentom, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia, zdali wszystkie egzaminy 

wymagane do zaliczenia i uzyskali wpis na kolejny rok studiów. 

3. Stypendia  za zaliczenie roku przyznawane są wg stawek: 

- przy średniej 3,5 – 1.300,00 zł, 

- przy średniej 3,6 – 1.430,00 zł, 

- przy średniej 3,7 – 1.560,00 zł, 

- przy średniej 3,8 – 1.690,00 zł, 

- przy średniej 3,9 – 1.820,00 zł, 

- przy średniej 4,0 – 1.950,00 zł, 

- przy średniej 4,1 – 2.080,00 zł, 

- przy średniej 4,2 – 2.210,00 zł, 

- przy średniej 4,3 – 2.340,00 zł, 

- przy średniej 4,4 – 2.470,00 zł, 

- przy średniej 4,5 – 2.600,00 zł, 

- przy średniej 4,6 – 2.730,00 zł, 

- przy średniej 4,7 – 2.860,00 zł, 

- przy średniej 4,8 – 2.990,00 zł, 
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- przy średniej 4,9 – 3.120,00 zł, 

- przy średniej 5,0 – 3.250,00 zł. 

4. Stypendia za zaliczenie semestru przyznawane są w wysokości połowy stawek, o których mowa w ust. 3. 

§ 4. 1. O przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia mogą ubiegać się studenci, o których mowa  

w § 1, którzy łącznie spełniają niżej wymienione warunki: 

a) nie ukończyli 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, 

b) posiadają zameldowanie na terenie Gminy Kleszczów od co najmniej 3 lat, licząc od daty upływu termi-

nu składania wniosków o stypendium, o której mowa w § 7, 

c) nie uzyskują stałych dochodów z tytułu umowy o pracę, 

d) ukończyli co najmniej pierwszy rok studiów i w ostatnim roku akademickim w olimpiadach, konkursach, 

turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych indywidualnie lub zespołowo, zajęli jedno z poniż-

szych miejsc: 

- 1-6 na szczeblu wojewódzkim – stypendium w wysokości do 1000 zł, raz w roku akademickim, 

- 1-20 na szczeblu krajowym – stypendium w wysokości do 1500 zł, raz w roku akademickim, 

- 1-20 na szczeblu międzynarodowym – stypendium w wysokości do 2500 zł, raz w roku akademickim. 

2. Uzyskanie szczególnych osiągnięć winno być potwierdzone dyplomem imiennym lub przez uczelnię, or-

ganizację, klub sportowy, w którym uczeń jest zrzeszony. 

3. Student, który uzyskał wysokie wyniki jednocześnie w kilku dyscyplinach lub konkursach, może otrzy-

mać 1 stypendium za szczególne osiągnięcia, za najwyższy uzyskany przez siebie wynik. 

4. Student, który otrzymał nagrodę lub stypendium z innego tytułu ze środków pochodzących z budżetu 

gminy za przedstawione we wniosku szczególne osiągnięcia nie może ponownie otrzymać nagrody za ten sam 

konkurs lub zawody. 

§ 5. Z tytułu pobierania nauki na więcej niż jednym kierunku studiów przysługuje stypendium: 

1) w wysokości 100% przyznanej kwoty stypendium za pierwszy kierunek; 

2) w wysokości 50% przyznanej kwoty stypendium za drugi i kolejny kierunek. 

§ 6. Stypendium przyznawane jest raz w roku akademickim po przedstawieniu zaświadczenia o zaliczeniu 

roku lub semestru, jeżeli stypendium przyznawane jest za semestr i uzyskanej, wymaganej średniej ocen lub 

potwierdzenia uzyskanych osiągnięć. 

Rozdział 3 

Tryb przyznawania stypendium 

§ 7. Wniosek o przyznanie stypendium składa się w sekretariacie Urzędu Gminy w Kleszczowie, ul. Głów-

na 47 do dnia 10 listopada po zakończeniu roku akademickiego. 

§ 8. 1.  Student ubiegający się o stypendium obowiązany jest złożyć: 

a) wniosek  o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub szczególne osiągnięcia, 

b) zaświadczenie o średniej ocen za ukończony semestr/rok studiów, z informacją o zaliczeniu wszystkich 

egzaminów i zaliczeń oraz uzyskaniu wpisu na kolejny rok studiów lub ukończeniu uczelni, wystawione 

przez właściwy dziekanat szkoły wyższej, 

c) informacje osobowe, 

d) oświadczenie o nieosiąganiu dochodów. 

2. Wzory wymaganych dokumentów opisanych w ust. 1, potrzebnych do otrzymania Stypendium,  określi 

Wójt Gminy Kleszczów. 

§ 9. Stypendium wypłacane jest w kasie Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od daty rozpatrzenia wnio-

sku, bądź przekazywane na konto bankowe wskazane przez studenta.  
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§ 10. Stypendium nie należy się studentowi lub wypłata stypendium dla studenta stypendysty może być 

wstrzymana: 

a) w przypadku przerwania studiów, 

b) braku zaliczenia wszystkich wymaganych egzaminów oraz braku wpisu na kolejny rok studiów, 

c) w przypadku uzyskania urlopu dziekańskiego. 

§ 11. 1. Student, składając wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, po zakończeniu każdego 

roku nauki, zobowiązany jest przedłożyć informację z dziekanatu o zaliczeniu roku i uzyskanej średniej ocen za 

ww. rok akademicki. Jeśli student kończy naukę w połowie roku akademickiego, zobowiązany jest przedstawić 

uzyskaną średnią ocen za zakończony ostatni semestr roku akademickiego wraz z informacją o uzyskaniu sto-

sownego tytułu. 

2. W przypadku niedopełnienia powyższego zapisu wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. 

§ 12. 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium, w tym wysokość stypendium, podejmuje Wójt Gmi-

ny Kleszczów w formie zatwierdzenia listy przyznanych stypendiów. 

2. Od decyzji Wójta odwołanie nie przysługuje. 
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