
UCHWAŁA NR XII/102/2019
RADY GMINY WICKO

z dnia 26 listopada 2019 r.

w sprawie regulaminu
przyznawania stypendiów naukowych dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Wicko

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2019 roku, poz.506 ze zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku poz. 1668 ze zm.) Rada Gminy Wicko, uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się „regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla studentów zamieszkałych na 
terenie gminy Wicko”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu, określana będzie 
corocznie w uchwale budżetowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY WICKO

Jacek Stanuch
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/102/2019

Rady Gminy Wicko

z dnia 26 listopada 2019 r.

§ 1. Niniejszy regulamin dotyczy wnioskodawców, kryteriów i trybu przyznawania stypendiów
naukowych dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Wicko.

§ 2. Środki na stypendia określa się w uchwale Rady Gminy Wicko  dotyczącej budżetu na dany rok.
§ 3. Stypendia mają charakter motywacyjny i przyznawane są jednorazowo w formie pieniężnej.
§ 4. Ustanawia się 10 jednorazowych stypendiów w maksymalnej wysokości 600,00 zł każde. 
§ 5. Do otrzymania stypendium naukowego uprawnieni są studenci, którzy za poprzedni rok 

akademicki osiągnęli średnią ocen co najmniej – 4,20 oraz mieszkają na terenie gminy Wicko. 
W przypadku wpływu więcej wniosków niż 10, o przyznaniu stypendium decyduje wysokość średniej 
ocen studenta.

§ 6. Stypendia przyznaje Wójt Gminy na podstawie opinii Komisji Stypendialnej.
§ 7. Wójt Gminy powołuje Komisję Stypendialną w formie zarządzenia. W skład Komisji wchodzą: 

1) 2 przedstawicieli Rady Gminy
2) pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta.

§ 8. Wnioskodawcą o stypendium naukowe jest student.
§ 9. 1.  Wniosek o przyznanie stypendium naukowego wraz z załącznikami należy składać 

w sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku  w terminie do 31 października danego roku.
2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 określa formularz stanowiący załącznik do niniejszego

regulaminu.
§ 10. Dane zawarte we wniosku dotyczą wyników osiągniętych w poprzednim roku akademickim.
§ 11. Podstawą przyznania stypendium jest:

1) ) wniosek o przyznanie stypendium (wzór wniosku stanowi załącznik do programu)
2) zaświadczenie z dziekanatu uczelni, potwierdzające średnią ocen

§ 12. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski z kompletem wymaganych dokumentów, złożone
w określonym przez regulamin terminie.

§ 13. Posiedzenie komisji jest prawomocne, jeżeli bierze w nim udział więcej niż 50 % członków 
pełnego składu Komisji Stypendialnej.

§ 14. Posiedzenia komisji są protokołowane.
§ 15. Przyznane stypendia będą wypłacane w kasie Urzędu Gminy w Wicku lub na wskazany numer 

konta bankowego.
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Załącznik do 

„Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych dla studentów zamieszkałych na 

terenie gminy Wicko”. 

 

 
WNIOSEK 

o przyznanie stypendium 
naukowego 

 

 
Termin złożenia wniosku 

31.10.20….r. 

Data wpływu: 
 
 

 
 
 
 
 

Dane wnioskodawcy 

Imię 

Nazwisko 

Adres zameldowania 

 

PESEL/NIP 

Telefon kontaktowy 

Nazwa uczelni/kierunek studiów 
 
 

Średnia ocen z ostatniego  
roku akademickiego 

Proszę o wypłacenie stypendium w : 

 Kasie UG Wicko 

 Przelewem na wskazany nr konta bankowego 

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

 

Załączniki: 

1. Zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające średnią ocen. 

2. Oświadczenie o zamieszkaniu. 

 

 

 

 

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

                                                                                                                    Podpis wnioskodawcy 
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UZASADNIENIE 
 

Zgodnie ustawą -  Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 5 listopada 2009 roku (Dz.U. z 2018 

r. poz. 1668ze zm.), jednostka samorządu terytorialnego może przyznać studentowi 

stypendium. Organ stanowiący określa rodzaj stypendium, kryteria i sposób przyznawania 

stypendium, maksymalną wysokość stypendium, o którą może ubiegać się student oraz 

warunki jego wypłacania. 

Dotychczas stypendia dla studentów były przyznawane na podstawie  Lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, podjętego Uchwałą Nr IX/62/2019 

Rady Gminy Wicko z dnia 26 czerwca 2019 r. W celu uporządkowania i ujednolicenia aktów 

prawa miejscowego postanowiono wyodrębnić stypendia naukowe  przyznawane studentom 

odrębną uchwałą. 

Zgodnie z treścią uchwały wysokość udzielanego stypendium uzależniona będzie od 

środków finansowych corocznie wyodrębnionych w budżecie gminy. 

Ponad to zmianie ulegnie termin składania wniosków, tj. do dnia 31 października danego 

roku. Istotna zmianą jest również brak kryterium dzielącego studentów według rodzaju 

studiów. 

 

 

                    Sporządził:                                                                              Zatwierdził: 
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