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UCHWAŁA NR XXXVIII/374/2014
RADY GMINY INOWROCŁAW
z dnia 15 września 2014 r.
w sprawie zasad udzielania pomocy materialnej dla studentów zamieszkałych na terenie gminy
Inowrocław
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 594, z późn. zm.1) oraz art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2) 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 absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, wpisani
na listę studentów studiów stacjonarnych szkoły wyższej, którzy spełniają łącznie następujące kryteria
formalne:
1) na stałe zamieszkują na terenie gminy Inowrocław;
2) nie przekroczyli 25. roku życia;
3) spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów merytorycznych:
a) są laureatami bądź finalistami konkursów przedmiotowych lub sportowych (międzynarodowych
i ogólnopolskich), o średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4,3
albo osiągnęli minimum 80% możliwych do uzyskania punktów,
b) są laureatami bądź finalistami konkursów lub olimpiad przedmiotowych lub sportowych na szczeblu
wojewódzkim, o średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej minimum 4,3 albo
osiągnęli minimum 80% możliwych do uzyskania punktów,
c) osiągnęli szczególne wyniki w nauce, o średniej ocen na świadectwie ukończenia
ponadgimnazjalnej minimum 4,5 albo minimum 85% możliwych do uzyskania punktów.

szkoły

§ 4. Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są w Urzędzie Gminy Inowrocław do 31 października
każdego roku, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 5. 1. Stypendium przyznawane jest studentom rozpoczynającym studia i wypłacane jest przez 9 miesięcy
w pierwszym roku studiów od stycznia do września.
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2. Miesięczna wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 600 zł (słownie: sześćset złotych).
3. Ilość przyznanych stypendiów jest zależna od wysokości środków finansowych, przeznaczonych na ten
cel w budżecie gminy. W przypadku, gdy liczba wniosków o przyznanie stypendium spełniających warunki
określone w § 3 przekracza liczbę stypendiów na dany rok akademicki, w pierwszej kolejności stypendia
przyznawane będą tym osobom, które osiągnęły najwyższe oceny albo najwyższe z możliwych do uzyskania
punktów, o których mowa w § 3.
4. Środki na stypendia zabezpiecza się corocznie w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy
w wysokości nie niższej niż środki na nagrody organu prowadzącego dla nauczycieli za ich osiągnięcia
dydaktyczno – wychowawcze.
§ 6. 1. Stypendia przyznaje się w terminie do 30 listopada danego roku.
2. O przyznaniu stypendium zawiadamia się zainteresowanych pisemnie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowrocław.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Gminy Inowrocław
Augustyn Korona

1] Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r.
poz. 379 i poz. 1072.
2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675,
829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821 i 1004.
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Załącznik
do uchwały Nr XXXVIII/374/2014
Rady Gminy Inowrocław
z dnia 15 września 2014 roku

WNIOSEK
o przyznanie stypendium dla studenta rozpoczynającego naukę w szkole
wyższej w roku akademickim _________

Informacje ogólne
1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………......
2. Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………....
3. Adres stałego zamieszkania …………………………………………………….......
4. Nr telefonu ……………………………………………………………………..........
5. E-mail ……………………………………………………………………………….

Wnoszę o przyznanie mi stypendium naukowego i oświadczam, że
zostałem (am) przyjęty(a) na I rok studiów dziennych ………………….............
……………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły wyższej)

Do wniosku dołączam:
1) zaświadczenie o przyjęciu na studia;
2) odpis świadectwa dojrzałości poświadczonego za zgodność z oryginałem;
3) dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, o których mowa w § 4 uchwały;
4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Czytelny podpis studenta

Miejscowość, data

