Rada Miej ska
w Weglincu

Uchwala nr 184/XXVIII/04
Rady Miejskiej w Weglincu
z dnia 30.12.2004 r.

w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych
studentów zamieszkalych na stale na terenie Gminy i Miasta Wegliniec

i

Na podstawie art. l 8 ust. 2 pkt 14a usta\vy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z pÓZnozm.) ucl1\\alasie. co nastepuje:

§l.
Tworzy sie fundusz stypendialny majacy na celu wspieranie uczniÓ\v i studentÓw osiagajacych bardzo
dobre wyniki w nauce a jednoczesnie pozostajacych \\ trudnej sytuacji materialnej.

§ 2.
Uchwala sie Regulamin w spra\\ie zasad przyznawania stypendiÓw dla uczniów szkÓl
ponadgimna~alnych i studentÓw zamieszkalych na stale na terenie Gminy i Miasta Wegliniec:
I) Stypendium moze byc przyznawane ucznil)111szkól ponadgil11nazjalnych i studentom.
posiadajacym stale zameldowanie na terenie Gminy i Miasta Wegliniec.
2) Za uczniÓw szkÓl ponadgimnazjalnych uznaje sie uczniów szkól realizujacych program nauczania
w systemie stacjonarnym. kOllcZaCychsie matura oraz sluchaczy dwuletnich szkÓl pomaturalnych
i policealnych, publicznych i niepublicznych.
3) Za studentów uznaje sie sluchaczy. dziennych uczelni wyzszych. publicznych i niepublicznych
oraz sluchaczy posiadajacych status osoby bezrobotnej a pobierajacych nauke \Vsystemie studiów
zaocznych publicznych i niepublicznycl1.
4) Stypendium moze byc przyznane uczniom i studentom. ktÓrzy spelniaja lacznie nastepujace
kryteria:

a) osiagaja wybitne wyniki w nauce, w tym sredniaocen z egzaminów i zaliczetl nie mniejsza
niz: (1)
4.50 - przy szesciostopniowej skali ocen (1-6),
(2)
4,00 - przy czterostopniowej skali ocen (2-5).
b) udokumentuja trudna sytuacje materialna - dochód rodziny/opiekunów wspólnie
zamieszkujacej w jednym gospodarstwie domowym z wnioskodawca. nie moze byc wyzszy
niz 600 zl brutto miesiecznie na jednego jej czlonka.
5) Kryteria, o których mowa w pkt.4 punktowane sa nastepujaco:
kt
a) wynikiw nauce - 50%.
wg ponizszych przedzial'
Wynikiw nauce- srednia ocen
Ilosc punktów
Szesciopunktowa skala
Czteropunktowa skala I
ocen (od Ido 6)
ocen (od 2 do 5)
10
4,50 - 4,80
4,00 - 4,20
20
4,81 - 5.10
4,21 - 4,40
30
5, II - 5,40
4,4 I - 4,60
..
40
5,41-5,70
4,61 - 4,80

-

-

-

5,71 - 6,00

50

4,81- 5,00

b) sytuacja materialna - 50%, wg ponizszych
Dochód na osobe w rodzinie (w zl)
O- 200
201 - 300
301 - 400
401 - 500
500 - 600

30
20
10

6) Stypendium moze byc przyznane uczniom i studentom. którzy wg kryteriów uzyskali najwieksza
laczna liczbe punktów, w ramach srodków zaplanowanych w budzecie gminy na ten cel w danym
roku budzetowym.
7) Wysokosc stypendium wynosi:
a) dla studenta nie wiecej niz l .000.- zl na semestr,
b) dla ucznia nie wiecej niz 500.- zl na semestr
8) Stypendium moze byc przyznane na czas tl"\vaniajednego semestru. czyli na okres:
a) dla uczniów. : od OI wrzesnia do 28 lutego oraz od OI marca do 30 czerwca
b) dla studentów: od OI wrzesnia do 28 lutego oraz od OI marca do 30 czerwca
9) Wnioski o przyznanie stypendium nalezy skladac sekretariacie Urzedu Gminy i Miasta w
Weglillcu:
a) daJ 1 pazOziemika kazdego roku na semestr zimo\vy.
b) do 31 marca kazdego roku na semestr letni.
10) O stypendium moze wnioskowac:
a) pelnoletni \vnioskodawca.
b) rodzice lub pra\vni opiekunowie niepelnoletniego wnioskodawcy.
I I) Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje Komisja Stypendialna, \V sklad. której wchodza:
a) Sekretarz Gminy i Miastajako przewodniczacy komisji,
b) Przewodniczacy Komisji Oswiaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej
c) Inspektor ds. Oswiaty Wydzialu PR Urzedu Gminy i iv1iasta.
12) Z prac Komisji Stypendialnej sporzadza sie protokól.
13) Stypendium przyznaje Burmistrz po rozpatrzeniu wniosków przez Komisje Stypendialna.
14) Obsluge administracyjno-finanso\'va
funduszu stypendialnego prowadzi Wydzial Finansowy
Urzedu.
15) Stypendium wyplacane \v formie gotówkowej lub na konto osobiste stypendysty w okresach
miesiecznych.
16) Studenci oraz uczniowie powyzej 18 roku zycia pobieraja stypendium osobiscie. poprzez
pelnomocnika lub na konto osobiste.
17) Uczniowie w wieku ponizej 18 roku zycia pieniadze pobieraja wraz z jednym rodzicem lub ich
prawnym opiekunem.
18) Uczniowie i studenci otrzymuja stypendium na podstawie Zarzadzenia Bunnistrza Gminy i
Miasta.
19) Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów sklada sie na formularzu, którego wzór
stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly.
20) Wzór oswiadczenia o sytuacJi rodzinnej i materialnej osoby skladajacej wniosek o przyznanie
stypendium stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

§ 3.
Okresla sie corocznie w budzecie gminy wysokosc srodków finansowych przeznaczonych na
stypendia.

§ 4.
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Gminy i Miasta

§ 5.
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Województwa Dolnoslaskiego.

Przewodniczacy Rady

~s~od:on

Zalacznik nr 1 do uchwaly Nr
184/XXVIII/04 z dnia 30.12.2004r.
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\VNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM
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poczta
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Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów)
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...............
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W roku szkolnym/akademickim

".."""""'"
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jest uczniem/studentem

roku.

Srednia ocen z ostatniego semestru, potwierdzona przez wladze uczelni lub szkoly wraz z informacja o
stosowanej w danej uczelni lub szkole skali ocen
Ad res do kores po n d en ej i
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... ...

.."

... "'"

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

Sytuacja rodzinna ucznia/studenta
Liczba osób w rodzinie

:

Dochód na osobe w rodzinie (wedlug zalaczonego oswiadczenia o

zródlach dochodów w rodzinie) wynosi

stownie .........................................................................

III.

Oswiadczam, ze nie powtarzam/powtarzam*
urlopu dziekanskiego

IV.

Oswiadczam, ze wyrazam zgode na przetwarzanie danych
osobowych do celów stypendialnych.

roku i nie korzystam z

*niepotrzebne skreslic

.. . .. ..

"..

"

.......

(wlasnoreczny podpis pelnoletniego wnioskodawcy
lub rodziców albo prawnych opiekunów)

Przewodnichacy

3~~-

Rady

l'1firoslaw Sochon

Zalacznik nr 2 do uchwaly Nr
18.tiXXVIII/O4z dnia30.12.2004r.
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OSWIADCZENIE
o sytuacji rodzinnej i matedalnej

I.

kandydata

na stypendyste

Dane ucznia/studenta ubiegaj.lccgo sie o stypendium
Imie i nazwisko
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Rodzina moja sktada sie z nizej \\ymienion~ ch osób. pozostajacych we \\ spÓlnym gospodarstwie domowym:
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III.

Dochód brutto w rodzinie w okresie trzech miesiecy poprzedzajacych miesiac
zlozenia wniosku potwierdzone dokumentami
stwierdzajacymi
wysokosc
wszystkich dochodów (w szczególnosci: wynagrodzenia za prace, emerytury,
renty, zasilki z pomocy spolecznej, alimenty zasilki dla bezrobotnych, stypendia i
inne pozostale dochody) rodziców lub opiekunów prawnych oraz pozostalych
czlonków rodziny wspólnie zamieszkujacych
i prowadzacych jedno z
wnioskodawca gospodarstwo domowe, (w przypadku braka.. jakichkolwiek
dochodów zaswiadczenie z Urzedu Pracy lub oswiadczenie o braku dochodów).

IV.

Swiadomy odpowiedzialnosci kal'nej, w przypadku podania nieprawdziwych
danych oswiadczam, ze przedstawione dane sa zgodne ze stanem faktycznym.
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(wlasnoreczny podpis pelnoletniego wnioskodawcy
lub rodziców albo pra'Wllych opiekunów)
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Rady

Miroslaw Sochol~

