Uchwała Nr VI/33/03
RADY GMINY KLESZCZÓW
z dnia 31 stycznia 2003r.
(tekst jednolity)
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
prowadzonych przez Gminę Kleszczów, ponadgimnazjalnych i studentów dziennych,
wieczorowych, zaocznych państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, mających
stale miejsce zameldowania i zamieszkania na terenie Gminy Kleszczów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1980r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy w Kleszczowie
uchwala co następuje:
§1
Ustala się:
1. Regulamin przyznania Stypendium dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
prowadzonych przez Gminę Kleszczów, oraz ponadgimnazjalnych określony w
załączniku nr 1.
2. Regulamin przyznawania Stypendium Motywacyjnego dla studentów dziennych,
wieczorowych i zaocznych, państwowych i niepaństwowych szkół wyższych,
mających stałe miejsce zameldowania i zamieszkania na terenie Gminy Kleszczów
określony w załączniku nr 2.
3. Regulamin przyznawania Stypendium Socjalnego dla studentów dziennych,
wieczorowych i zaocznych, państwowych i niepaństwowych szkół wyższych,
mających stałe miejsce zameldowania i zamieszkania na terenie Gminy Kleszczów
określony w załączniku nr 3.
§2
Ustala się corocznie środki finansowe na cele określone w § 1 w budżecie Gminy Kleszczów.
§3
1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczów.
2. Zobowiązuje się Wójta Gminy Kleszczów do przedkładania Radzie Gminy
sprawozdania z wykonania niniejszej uchwały.
3. Powołuje się Komisję ds. rozpatrywania wniosków o Stypendium Motywacyjne i
Socjalne w składzie 5 osób:
- Wójt Gminy Kleszczów,
- 3 przedstawicieli Rady Gminy Kleszczów w tym 2 członków Komisji Spraw
Społecznych i Obywatelskich
- pracownik Urzędu Gminy Kleszczów
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/80/03
Rady Gminy Kleszczów
Z dnia 29 maja 2003r.

Regulamin
Przyznawania Stypendium dla uczniów szkół
Podstawowych, gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kleszczów
i ponadgimnazjalnych
§1

1. Do

otrzymania Stypendium Motywacyjnego uprawnieni są uczniowie szkół
podstawowych,
gimnazjalnych
prowadzonych
przez
Gminę
Kleszczów
i ponadgimnazjalnych.
2. Stypendium Motywacyjne przyznawane jest jako jednorazowe świadczenie raz w
semestrze, za okres:
od 1 września do 31 stycznia
od 1 lutego do 30 czerwca
3. Do otrzymania stypendium motywacyjnego uprawnieni są uczniowie posiadający stałe
zameldowanie co najmniej 1 rok i mają stały związek z gminą.
§2
Pierwsze stypendia przyznane zostaną na rok szkolny 2002/2003
§3

1. Stypendium Motywacyjne może być przyznane uczniom:
a) szkół podstawowych od klasy IV-VI prowadzonych przez Gminę Kleszczów, którzy
w ostatnim semestrze osiągnęli co najmniej dobrą ocenę zachowania i średnią ocen za
wyniki w nauce:
- 5,0 – 5,5 – przysługuje stypendium w wysokości od 400,00 do 500,00 zł
- 5,51 – 6,0 – przysługuje stypendium w wysokości od 600,00 do 700,00 zł
b) szkół gimnazjalnych osiągnęli co najmniej dobrą ocenę zachowania i średnią ocen za
wyniki w nauce:
- 4,5 – 5,0 – przysługuje stypendium w wysokości od 500,00 do 600,00 zł
- 5,01 – 5,5 – przysługuje stypendium w wysokości od 600,00 do 700,00 zł
- 5,51 – 6,0 – przysługuje stypendium w wysokości od 700,00 do 800,00 zł
c) szkół ponadgimnazjalnych osiągnęli co najmniej dobrą ocenę zachowania i średnią
ocen za wyniki w nauce:
- 4,0 – 4,5 – przysługuje stypendium w wysokości od 600,00 do 700,00 zł
- 4,51 – 5,0 – przysługuje stypendium w wysokości od 700,00 do 800,00 zł
- 5,01 – 5,5 – przysługuje stypendium w wysokości od 800,00 do 900,00 zł
- 5,51 – 6,0 – przysługuje stypendium w wysokości od 900,00 do 1.000,00 zł
d) przy ustalaniu wysokości stypendium, każda kolejna dziesiętna średniej ocen
powoduje podwyższenie wysokości stypendium w przedziale określonym w ppkt c o 20
zł.
2. Stypendium Motywacyjne może być przyznane również:
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a) uczniom promującym Gminę Kleszczów poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć
w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co
najmniej na szczeblu:
- wojewódzkim – w wysokości do 600zł
- krajowym – w wysokości do 1200zł
- międzynarodowym – w wysokości do 2000zł
raz w semestrze.
b) Uczniom zespołowo promującym Gminę Kleszczów poprzez uzyskiwanie
szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach, turniejach, zawodach sportowych
lub artystycznych co najmniej na szczeblu krajowym. Stypendium przysługuje w
wysokości od 700,00 zł do 1000,00 zł.

3. Stypendium Socjalne w szkołach ponadgimnazjalnych może być przyznane również

4.
5.
6.

7.

uczniom, którzy posiadają miesięcznych dochód na członka rodziny w wysokości kwoty
będącej granicą dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego ustalonego zgodnie z
przepisami prawa i osiągają co najmniej średnią ocen 3,5 stypendium przysługuje od
wysokości 600,00 do 800,00zł tj.:
- przychód do 180 zł – stypendium w wysokości 800 zł
- przychód od 181 zł – 250 zł – stypendium w wysokości 700 zł
- przychód od 250 zł do wysokości zasiłku rodzinnego – stypendium w wysokości 600 zł.
Uczeń niepełnosprawny szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać stypendium socjalne
dla osób niepełnosprawnych.
Podstawą przyznania stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych jest złożenie
orzeczenia odpowiedniej komisji bądź innego dokumentu kwalifikującego osobę jako
wymagającą specjalnej organizacji nauki.
Wysokość stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od
wysokości miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny osoby ubiegającej się o
stypendium i wynosi:
- dochód do 180 zł – stypendium w wysokości 900 zł
- przychód od 181 zł – 250 zł – stypendium w wysokości 800 zł
- przychód od 250 zł do wysokości zasiłku rodzinnego – stypendium w wysokości 700 zł.
Do stypendium dla osób niepełnosprawnych stosuje się odpowiednio postanowienia § 4.

§4
1. Wniosek o przyznanie Stypendium Motywacyjnego i Socjalnego składa się w Kancelarii
Ogólnej Urzędu Gminy w Kleszczów, ul. Główna 47 do dnia 30 czerwca na I semestr i
do dnia 28 lutego na II semestr każdego roku szkolnego przy uwzględnieniu osiągniętych
przez ucznia wyników za semestr poprzedni, bądź za rok szkolny w przypadku, gdy dana
szkoła nie dokonuje ocen semestralnych.
2. Szkoły prowadzone przez Gminę Kleszczów dostarczają do Urzędu Gminy informację o
uczniach kwalifikujących się do otrzymania stypendiów motywacyjnych. Dyrektorzy
szkół – niezwłocznie po klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej uczniów, nie później
jednak niż na 3 dni przed zakończeniem semestru i roku szkolnego, złożą propozycję listy
uczniów zasługujących na przyznanie stypendiów motywacyjnych, spełniających warunki
§ 3 pkt.1 lit. a i b regulaminu.
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3. Do wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego uczeń szkoły ponadgimnazjalnej
winien załączyć zaświadczenie o średniej ocen wypisane komputerowo lub maszynowo
przez właściwy sekretariat szkoły.

§5
Osoby ubiegające się o stypendium określone w § 3 w pkt. 3 obowiązane są obok wniosku
wymienionego w § 4 – celem ustalenia dochodu w rodzinie ucznia – złożyć:
a) oświadczenie o liczbie osób w rodzinie ucznia pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym,
b) zaświadczenie o dochodach członków rodziny,
c) dowody ustalające dochody z gospodarstwa rolnego,
d) decyzje o wysokości rent ewentualnie emerytur.
§6
Wnioski rozpatrywane będą dwa razy w roku, w ciągu 30 dni od terminów wskazanych w § 4
przez Komisję ds. Rozpatrywania wniosków o Stypendium Motywacyjne i Socjalne.
§7
Wykaz nagrodzonych uczniów zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
§8
Stypendium Motywacyjne wypłacane jest jednorazowo w kasie Urzędu Gminy bądź
przekazywane jest na wskazany rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia
wniosku.
§9
Stypendium Motywacyjne może podlegać zwrotowi w całości w przypadku:
- załączenia nieprawdziwych lub niepełnych danych dotyczących osób lub dochodów rodziny.
§ 10
Wnioski o przyznanie stypendium za I semestr roku szkolnego 2002/2003 winny zostać
złożone w terminie 30 dni od daty wejścia w życie uchwały Rady Gminy Kleszczów w
sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
prowadzonych przez Gminę Kleszczów ponadgimnazjalnych i studentów dziennych,
wieczorowych, zaocznych państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, mających stałe
miejsce zameldowania na terenie Gminy Kleszczów.
§ 11

4

Sprawy sporne rozstrzyga Komisja ds. Rozpatrywania Wniosków o stypendium Motywacyjne
i Socjalne.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XII/80/03
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 maja 2003r.

Regulamin
przyznawania Stypendium Motywacyjnego
dla Studentów dziennych, wieczorowych i zaocznych
państwowych i niepaństwowych szkół wyższych,
mających stałe miejsce zameldowania i zamieszkania
na terenie Gminy Kleszczów
§1
1. Do otrzymania Stypendium Motywacyjnego na każdy rok akademicki uprawnieni są nie
pracujący studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych państwowych i
niepaństwowych szkół wyższych, mających stałe miejsce zameldowania i zamieszkania
na terenie Gminy Kleszczów i uzyskujący dobre wyniki w nauce lub spełniający warunki
określone w § 2 ust. 5.
§2
1. O przyznanie stypendium motywacyjnego mogą ubiegać się studenci studiów dziennych,
wieczorowych i zaocznych państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, którzy
łącznie spełniają niżej wymienione warunki:
a) nie ukończyli 25 roku życia,
b) posiadają stałe miejsce zameldowania co najmniej 1 rok i mają stały związek z gminą,
c) ukończyli co najmniej 1 rok studiów
d) w poprzednim roku akademickim osiągnęli dobre wyniki w nauce.
2. Stypendium Motywacyjne przyznaje Wójt Gminy po zaopiniowaniu przez Komisję ds.
Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Motywacyjne i Socjalne
3. Stypendia motywacyjne przyznawane są studentom, którzy uzyskali wszystkie zaliczenia,
zdali wszystkie egzaminy wymagane do zaliczenia i uzyskali wpis na kolejny rok studiów.
4. Stypendia motywacyjne w roku akademickim 2002/2003 za zaliczenie roku przyznawane
są wg stawek:
- przy średniej 3,5 – 1.000,00 zł
- przy średniej 3,6 – 1.100,00 zł
- przy średniej 3,7 – 1.200,00 zł
- przy średniej 3,8 – 1.300,00 zł
- przy średniej 3,9 – 1.400,00 zł
- przy średniej 4,0 – 1.500,00 zł
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- przy średniej 4,1 – 1.600,00 zł
- przy średniej 4,2 – 1.700,00 zł
- przy średniej 4,3 – 1.800,00 zł
- przy średniej 4,4 – 1.900,00 zł
- przy średniej 4,5 – 2.000,00 zł
- przy średniej 4,6 – 2.100,00 zł
- przy średniej 4,7 – 2.200,00 zł
- przy średniej 4,8 – 2.300,00 zł
- przy średniej 4,9 – 2.400,00 zł
- przy średniej 5,0 – 2.500,00 zł
§ 2a
Z tytułu pobierania nauki na więcej niż jednym kierunku studiów przysługuje tylko jedno
stypendium, korzystniejsze dla studenta.
5.
a) Stypendium motywacyjne może być przyznane również studentom promującym gminę
Kleszczów poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach,
turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu:
- wojewódzkim – w wysokości do 800zł
- krajowym – w wysokości do 1500zł
- międzynarodowym – w wysokości do 2500zł
raz w semestrze.
b) Stypendium Motywacyjne może być przyznane studentom zespołowo promującym gminę
Kleszczów poprzez uzyskiwanie szczególnych osiągnięć w olimpiadach, konkursach,
turniejach, zawodach sportowych lub artystycznych co najmniej na szczeblu krajowym.
Stypendium przysługuje w wysokości od 700,00 do 1000,00 zł.
6. Studenci studiujący w systemie dwusemestralnym otrzymują stypendium po zakończeniu
semestru w wysokości ½ kwoty wyszczególnionej w § 2 pkt. 4 i pkt. 5.
§3
Student ubiegający się o stypendium motywacyjne obowiązany jest złożyć:
- wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu) wraz z
zaświadczeniem o średniej ocen z dotychczasowego okresu studiów wystawionych przez
właściwy dziekanat szkoły wyższej. Zaświadczenie nie jest wymagane w stosunku do
studentów uzyskujących stypendium motywacyjne na podstawie § 2 pkt. 5 którzy winni
udokumentować osiągnięcia kwalifikujące do uzyskania stypendium.
- kserokopię stron dowodu osobistego ze zdjęciem i z miejscem zamieszkania,
- do wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego
student winien załączyć
zaświadczenie o średniej ocen wypisane komputerowo lub maszynowo przez właściwy
dziekanat uczelni,
- jeżeli nauka w danym semestrze kończy się zaliczeniem przedmiotu a nie oceną, wówczas
zaświadczenie wystawione przez dziekanat właściwej uczelni powinno zawierać zapis
„uczelnia nie wystawi średniej ocen” – w takiej sytuacji za średnią ocen przyjmuje się 3,5.
§4
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Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego składa się w sekretariacie Urzędu Gminy
w Kleszczowie, ul. Główna 47 do dnia 30 listopada każdego roku akademickiego, a w
przypadku określonym w § 2 pkt. 6 w terminie do dnia 30 listopada na I semestr i do dnia 30
marca na II semestr każdego roku akademickiego.
§5
1. Stypendium wypłacane jest w kasie Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od daty
rozpatrzenia wniosku, bądź przekazywane na konto bankowe wskazane przez studenta.
2. O przyznaniu stypendium zawiadamia się zainteresowanego na piśmie.
§6
Wypłata stypendium dla studenta stypendysty może być wstrzymana:
a) w przypadku przerwania studiów,
b) w przypadku uzyskania urlopu dziekańskiego.
§7
1. Student, w okresie pobierania stypendium, po zakończeniu każdego roku nauki
zobowiązany jest przedłożyć informację Dziekanatu o zaliczeniu roku i przedstawić
uzyskaną średnią ocen.
2. W przypadku niedopełnienia powyższego zapisu wstrzymuje się wypłacenie stypendium.
§8
Wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego za I rok akademicki 2002/2003 winny
zostać złożone w terminie 30 dni od daty wejścia w życie Uchwały Rady Gminy Kleszczów
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
prowadzonych przez Gminę Kleszczów, ponadgimnazjalnych i studentów dziennych,
wieczorowych, zaocznych państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, mających stale
miejsce zameldowania i zamieszkania na terenie Gminy Kleszczów.
§9
Sprawy sporne rozstrzyga Komisja ds. Rozpatrywania Wniosków o stypendium Motywacyjne
i Socjalne.
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Załącznik nr 3 do uchwały Nr XII/80/03
Rady Gminy Kleszczów
z dnia 29 maja 2003r.

Regulamin
przyznawania Stypendium Socjalnego
dla Studentów dziennych, wieczorowych i zaocznych
państwowych i niepaństwowych szkół wyższych,
mających stałe miejsce zameldowania i zamieszkania
na terenie Gminy Kleszczów
§1
1. Do otrzymania stypendium socjalnego na każdy rok akademicki uprawnieni są nie
pracujący studenci studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych państwowych i
niepaństwowych szkół wyższych, mających stałe miejsce zameldowania i zamieszkania
na terenie Gminy Kleszczów, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Stypendium socjalne przyznawane jest przez Wójta Gminy Kleszczów jako jednorazowe
świadczenia raz w semestrze za okres:
- od 1 października do 28 lutego
- od 1 marca do 31 lipca
§2
1. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci dziennych, wieczorowych i
zaocznych państwowych i niepaństwowych szkół wyższych, którzy łącznie spełniają niżej
wymienione warunki:
- nie ukończyli 25 roku życia,
- posiadają stałe miejsce zameldowania na terenie Gminy co najmniej 1 rok i mają stały
związek z Gminą,
- którzy zaliczyli semestr
2. Stypendium socjalne może być przyznane studentowi, w którego rodzinie miesięczny
dochód na członka rodziny nie przekracza dochodu uprawniającego do zasiłku
rodzinnego.
3. Stypendia socjalne przyznawane są na wniosek studenta przez Wójta Gminy po
zaopiniowaniu przez Komisję ds. Rozpatrywania Wniosków o Stypendium Motywacyjne
i Socjalne.
4. Stypendia socjalne przyznawane są w następującej wysokości:
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- przychód do 180 zł – stypendium w wysokości 1000 zł
- przychód od 181 zł – 250 zł – stypendium w wysokości 850 zł
- przychód od 250 zł do wysokości zasiłku rodzinnego – stypendium w wysokości 750 zł
O przyznaniu stypendium socjalnego decyduje Wójt Gminy na podstawie zaświadczeń,
pisemnych oświadczeń lub opinii organów opieki społecznej dokumentujących sytuację
materialną studenta.
Student składający wniosek po terminie może otrzymać prawo do pomocy materialnej od
następnego semestru, chyba, że w przypadkach losowych studenta Wójt postanowi inaczej.
5. Student, który powtarza rok studiów lub uzyskał urlop, traci prawo do pomocy materialnej
na czas trwania urlopu lub powtarzania roku.
6. Student, który uzyskał urlop wstecz na okres, w którym pobierał stypendium socjalne traci
prawo do stypendium socjalnego chyba, że Wójt Gminy postanowi inaczej.
7. Studentowi studiującemu drugi kierunek studiów przysługuje prawo do ubiegania się o
stypendium socjalne przez okres nie dłuższy niż dwa lata od ukończenia pierwszego
kierunku studiów, wliczając w to okres urlopów lub powtarzania roku.
§3
1. Student niepełnosprawny może otrzymać stypendium socjalne – socjalne dla osób
niepełnosprawnych.
2. Podstawa przyznania stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych jest
udokumentowanie inwalidztwa poprzez złożenie przedmiotowego orzeczenia
odpowiedniej komisji.
3. Wysokość stypendium socjalnego dla osób niepełnosprawnych jest uzależniona od
wysokości miesięcznego dochodu na jednego członka rodziny osoby ubiegającej się o
stypendium i wynosi:
- dochód do 180 zł – stypendium w wysokości 1000 zł
- dochód od 181 zł – 250 zł – stypendium w wysokości 900 zł
- dochód od 250 zł do wysokości zasiłku rodzinnego – stypendium w wysokości 800 zł
§4
Stypendia socjalne przyznawane na okres jednego semestru. Łączny okres wypłacania
stypendium socjalnego w danym roku akademickim nie może przekroczyć 10 miesięcy.
§5
Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego składa się w sekretariacie Urzędu Gminy
Kleszczów, ul. Główna 47 do dnia 30 listopada na I semestr i do dnia 30 marca na II semestr
każdego roku akademickiego.
Obok wniosku celem ustalenia dochodu w rodzinie studenta – należy złożyć:
- oświadczenie o liczbie osób w rodzinie studenta pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym,
- zaświadczenie o dochodach członków rodziny,
- dowody ustalające dochody z gospodarstwa rolnego
- decyzje o wysokości rent, ewentualnie emerytur
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§6
Wnioski rozpatrywane będą 2 razy w roku, w ciągu 30 dni od terminu wskazanego w § 5
przez Komisję ds. Rozpatrywania Wniosków o Stypendium.
§7
1. Stypendium wypłacane jest w kasie Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od daty
rozpatrzenia wniosku bądź przekazywane na konto bankowe wskazane przez studenta.
2. O przyznaniu stypendium zawiadamia się zainteresowanych na piśmie.
§8
Stypendium może podlegać zwrotowi w całości w przypadku załączenia nieprawdziwych lub
niepełnych danych dotyczących osób lub dochodów.
§9
Wnioski o przyznanie stypendium za I semestr roku akademickiego 2002/2003 winny zostać
złożone w terminie 30 dni od daty wejścia w życie Uchwały Rady Gminy Kleszczów w
sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
prowadzonych przez Gminę Kleszczów ponadgimnazjalnych i studentów dziennych,
wieczorowych, zaocznych państwowych i niepaństwowych szkół wyższych mających stałe
miejsce zameldowania na terenie Gminy Kleszczów.
§ 10
Sprawy sporne rozstrzygać będzie Komisja ds. Rozpatrywania Wniosków o Stypendia
Motywacyjne i Socjalne.

10

