
 

 

UCHWAŁA NR XIII/84/2019 

RADY GMINY PRZELEWICE 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów uczniom i studentom 

zamieszkałym na terenie Gminy Przelewice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów 

zamieszkałych na terenie Gminy Przelewice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/28/2011 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad 

udzielania stypendiów dla uczniów i studentów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2011 r. Nr 122 

poz. 2197, poz. 2198 oraz z 2018 r. poz. 4592). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Marian Świderski 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 stycznia 2020 r.

Poz. 550



Załącznik do uchwały Nr XIII/84/2019 

Rady Gminy Przelewice 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

Regulamin 

przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów 

zamieszkałych na terenie Gminy Przelewice 

 

§ 1. Regulamin określa zasady udzielania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów i studentów 

zamieszkałych na terenie Gminy Przelewice. 

§ 2. Stypendium udzielane jest uczniom klas VII – VIII szkół podstawowych, uczniom szkół średnich oraz 

studentom. 

§ 3. Kryterium branym pod uwagę przy przyznawaniu stypendium są wyniki nauczania. 

§ 4. 1. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane jest: 

1) uczniom klasy VII i VIII szkoły podstawowej, którzy uzyskali za poprzedni semestr średnią ocen 5,0 

i więcej, 

2) uczniom szkół średnich, którzy uzyskali za poprzedni semestr średnią ocen 4,8 i więcej, 

3) studentom, którzy zdali egzaminy i uzyskali zaliczenie ze wszystkich przedmiotów przewidzianych 

programem nauczania oraz osiągnęli średnią ocen 4,5 i więcej. 

4) absolwentom szkół podstawowych i średnich, którzy uzyskali średnią ocen określoną w ppkt 1 i 2 jeśli 

przedłożą zaświadczenie ze szkoły, uczelni, o kontynuacji nauki. 

5) studentom, którzy kontynuują naukę na uzupełniających studiach magisterskich pod warunkiem uzyskania 

średniej ocen 4,5 i więcej za ostatni semestr studiów licencjackich oraz przedłożą zaświadczenie z uczelni 

potwierdzające kontynuację nauki. 

§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje powołana zarządzeniem Wójta Gminy Komisja 

ds. udzielania stypendium. 

2. Wysokość przyznanego stypendium określa Komisja, o której mowa w ust. 1, w zależności od 

przydzielonych środków finansowych w budżecie na dany rok kalendarzowy i zatwierdza Wójt Gminy. 

3. Stypendia przyznaje Wójt w formie pisemnego zawiadomienia. 

4. Stypendium za wyniki w nauce wypłacone jest 10-go dnia każdego miesiąca przelewem na wskazane 

konto bankowe. 

§ 6. 1. Stypendium za wyniki w nauce udziela się na następujące okresy: 

- dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół średnich: 

a) 01.09.-31.01, 

b) 01.02.-30.06, 

- dla studentów: 

a) 01.10.-28.02, 

b) 01.03.-31.07. 

2. W przypadku, studenta kończącego naukę ostatnie stypendium wypłaca się za miesiąc, w którym ukończył 

on naukę. 

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce należy składać do 15 października i 15 marca 

danego roku. 

2. Wzór wniosku o stypendium za wyniki w nauce stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

3. Uprawnionym do złożenia wniosku o stypendium za wyniki w nauce jest opiekun prawny (rodzic), 

pełnoletni uczeń szkoły średniej i student. 
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§ 8. 1. Do wniosku należy dołączyć: 

1) w przypadku uczniów: zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni semestr; 

2) w przypadku studentów: potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia karty zaliczeń za poprzedni 

semestr lub wydruk z programu potwierdzony przez uczelnię. 

2. Stypendia przyznawane są uczniom klas VII i VIII szkół podstawowych, szkół średnich oraz studentom 

w systemie dziennym i zaocznym zamieszkałym na terenie gminy Przelewice potwierdzone przez oświadczenie 

ucznia/studenta lub opiekuna prawnego. 

§ 9. 1. Stypendium za wyniki w nauce przyznawane będzie osobom do ukończenia 25 roku życia. 

2. O stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci, którzy nie posiadają stałego zatrudnienia. 

§ 10. Zmiany w powyższym regulaminie dokonuje się uchwałą Rady Gminy. 
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Załącznik do Regulamin 

przyznawania stypendiów za wyniki w nauce 

dla uczniów i studentów 

zamieszkałych na terenie Gminy Przelewice 

z dnia 30 grudnia 2019r. 

WNIOSEK O PRZYDZIAŁ STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE 

Imię i nazwisko ucznia/studenta 

 

Wnioskodawca (rodzic, opiekun prawny 

w przypadku gdy uczeń jest niepełnoletni) 

 

Data urodzenia ucznia/studenta 
 

Imiona i nazwisko rodziców 
 

Dokładny adres zamieszkania 

 

Nazwa szkoły, uczelni, 

 

Średnia ocen za poprzedni semestr 
 

Nazwa banku i nr konta bankowego 

(w przypadku przelewu) 

 

 

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

  /podpis wnioskodawcy/ 

Załączniki wynikające z wymogów określonych w regulaminie: 

1.………………………………………………………. 

2.………………………………………………………. 

3.………………………………………………………. 

4.………………………………………………………. 

5.………………………………………………………. 

6.………………………………………………………. 
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Oświadczenie 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (danych osobowych dziecka) 

zawartych we wniosku w celu przyznania stypendium za wyniki nauce zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu Urz. UE L119 z 4.5.2016). 

Jednocześnie potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/-y o przysługujących mi prawach, 

a w szczególności o możliwości wglądu do moich danych osobowych i ich poprawiania, a także o adresie 

siedziby i pełnej nazwie Administratora oraz o celu zbierania danych. 

 

……………………………………………………………….. 

podpis pełnoletniego kandydata na stypendystę lub rodziców/ prawnych opiekunów  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska 

w celu informacyjnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Przelewice. 

 

……………………………………………………………….. 

podpis pełnoletniego kandydata na stypendystę lub rodziców/ prawnych opiekunów  
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