
UCHWAŁA NR XXIV.173.2020 
RADA GMINY PSZCZEW 

z dnia 20 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla studentów 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2020roku poz.713),   art. 96 ustawy z dnia 20 lipca 2018 – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( 
tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.85 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Niniejsza uchwała ustala zasady przyznawania stypendiów naukowych dla studentów stacjonarnych 
studiów wyższych, określając: 

1) rodzaj stypendium, 

2) kryteria i sposób przyznawania stypendium, 

3) maksymalną wysokość stypendium, 

4) warunki wypłacania stypendium, 

5) warunki zwrotu stypendium nienależnie pobranego. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) stypendium – należy przez to rozumieć stypendium za wyniki w nauce, 

2) uczelni  - należy przez to rozumieć uczelnie publiczne i niepubliczne, 

3) studencie  - należy przez to rozumieć studenta zameldowanego na terenie Gminy Pszczew, 

4) studia wyższe – należy przez to rozumieć studia pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia 
magisterskie. 

§ 3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia, określa na dany rok uchwała 
budżetowa Gminy Pszczew. 

§ 4. 1.   Stypendium przyznawane jest  studentom do ukończenia 26 roku życia. 

2.  Stypendium przyznaje Wójt Gminy Pszczew w drodze decyzji administracyjnej. 

3.  O stypendium może ubiegać się student, który uzyskał średnią ocen za poprzedni rok akademicki 
nie niższą niż 4,25,  kontynuuje naukę w kolejnym roku akademickim i zameldowany jest na terenie Gminy 
Pszczew w danym roku akademickim, za który przyznawane jest stypendium. 

4.  Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach lub w kilku uczelniach,  może ubiegać się tylko 
o jedno stypendium. 

5.  Student o przyznanie stypendium może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku 
studiów. 

§ 5. 1.   Wniosek o przyznanie stypendium składa się do Wójta Gminy Pszczew w terminie do 
15 października danego roku kalendarzowego. 

2.  Wzór wniosku określa formularz stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

3.  Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni o statusie studenta i średniej ocen uzyskanych 
przez studenta w poprzednim roku akademickim. 

§ 6. 1.   Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy,  to jest,  od 01 października do 30 czerwca 
danego roku akademickiego. 

2.  Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 20%  minimalnego wynagrodzenia, 
określonego na podstawie ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1794.). 

  

Id: 36BC8400-6183-4145-B433-86C49E194A23. Podpisany Strona 1



§ 7. Wypłata stypendium następuje miesięcznie, do 10 dnia  następnego miesiąca, w kasie Urzędu Gminy 
Pszczew  lub  na rachunek wskazany przez wnioskodawcę. 

§ 8. W przypadku niepowiadomienia Wójta Gminy Pszczew o utracie  prawa do stypendium, wszczyna się 
postępowanie zmierzające do zwrotu nienależnie pobranego stypendium. 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XV/85/08 Rady Gminy Pszczew z dnia 24 kwietnia 2008r.  
w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych kończących się 
maturą i studentów studiów dziennych. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Romuald Tankielun 
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WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM NAUKOWEGO DLA STUDENTÓW

1. Imię i nazwisko studenta

2. Data urodzenia

3. Adres zameldowania

4. Adres do korespondencji

5. Uczelnia, wydział i kierunek, za który
została uzyskana średnia ocen w
poprzednim roku akademickim

6. W przypadku przyznania stypendium naukowego ( właściwe zaznaczyć):

□ proszę przekazać środki na konto bankowe nr:

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

□ stypendium odbiorę w kasie Urzędu Gminy Pszczew

Oświadczam, co następuje:
1/ powyższe dane są prawdziwe
2/ poinformowano mnie, że Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Pszczew,

z siedzibą w : 66-330 Pszczew ul. Rynek 13, wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych,
kontakt email: dpo@pszczew.pl lub korespondencyjnie na adres: Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek
13, 66-330 Pszczew; dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji wniosku.

........................................... ...........................................
miejscowość i data podpis

OŚWIADCZENIE O OBOWIĄZKU POWIADOMIENIA ORGANU GMINY

W związku ze złożeniem wniosku o stypendium naukowe dla studentów oświadczam, że przyjmuję
na siebie obowiązek natychmiastowego powiadomienia Wójta Gminy Pszczew o zaistnieniu
sytuacji, w której wygasa prawo do korzystania z przyznanego stypendium, pod rygorem
zastosowania zapisu § 8 uchwały Nr ........ Rady Gminy Pszczew z dnia .......... w sprawie zasad
przyznawania stypendiów naukowych dla studentów.

........................................
podpis

Załącznik do uchwały Nr XXIV.173.2020

Rada Gminy Pszczew

z dnia 20 sierpnia 2020 r.
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Uzasadnienie

Poziom wykształcenia mieszkańców jest ważnym czynnikiem rozwoju gminy, w tym rozwoju
działalności gospodarczej, co przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój kapitału
ludzkiego. Pomoc finansowa przewidziana w niniejszym projekcie uchwały dedykowana jest do konkretnej
grupy mieszkańców – studentów, co ma być gwarantem zdobycia wymaganej wiedzy a jednocześnie
zachętą do powrotu w rodzinne strony i równocześnie zapobiec trendom migracji młodych mieszkańców
naszej gminy do dużych miast.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 96 daje możliwość
przyznania studentom stypendium przez jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z tym przepisem, w przypadku podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium studentom, rada
gminy określa wówczas w drodze uchwały:

·rodzaj stypendium,

·kryteria i sposób przyznawania stypendium,

·maksymalną wysokość stypendium,

·warunki wypłacania stypendium.

Przepis ust. 3 w art. 96 przyznaje radzie gminy również kompetencje do określenia warunków zwrotu
stypendium i odstąpienia od żądania jego zwrotu.

Wprowadzone w projekcie uchwały w § 8 warunki zwrotu nienależnie pobranego stypendium,
bezpośrednio związane są z utratą statusu studenta oraz zmianą miejsca zameldowania poza terenem gminy
Pszczew, gdzie osoba taka traci podstawę do przyznania stypendium.

Zgodnie z treścią niniejszego projektu uchwały, wysokość miesięcznego stypendium uzależniona
będzie od środków, jakie corocznie określone zostaną w uchwale budżetowej gminy Pszczew, jednakże
nie wyższe niż 20% minimalnego wynagrodzenia, określonego na podstawie ustawa z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Pomoc materialną w formie stypendium naukowego należy traktować jako wyróżnienie indywidualne
studenta i pomóc mu pokryć koszty związane z nauką na studiach wyższych a wyróżnieni w ten sposób
studenci – mieszkańcy gminy, w przyszłości mogą wykorzystywać zdobytą wiedzę na rzecz rozwoju
gminy Pszczew.
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