
UCHWAŁA NR XVI/116/16
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA

z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium Wójta Gminy Bystra-
Sidzina dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra - Sidzina

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2016r. poz. 446) oraz art. 173a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012r. poz. 572 z póź. zm.) Rada Gminy Bystra-Sidzina uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się pomoc materialną dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Bystra – 
Sidzina.

2. Niniejszą uchwałą ustala się zasady przyznawania pomocy materialnej dla studentów obejmujące:

1) rodzaj pomocy materialnej;

2) sposób i terminy ubiegania się o pomoc materialną;

3) sposób wyłaniania studentów, którym będzie przyznana pomoc materialna;

4) maksymalną wysokość pomocy materialnej, o którą może ubiegać się student.

§ 2. 1. Pomoc materialna studentom będzie przyznawana w formie stypendium Wójta Gminy Bystra – 
Sidzina zwanego dalej „stypendium”.

2. Stypendium stanowi formę pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla studentów 
zamieszkałych na terenie Gminy Bystra-Sidzina.

3. Stypendium jest wyróżnieniem dla studenta, którego zdolności i zainteresowania wykraczają poza 
program studiów.

§ 3. 1. O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci studiów I i II stopnia oraz studenci 
jednolitych studiów magisterskich, studiujący na uczelniach publicznych lub niepublicznych zarówno w 
systemie stacjonarnym i zaocznym;

2. Stypendium przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego przez studenta, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Stypendium przysługuje studentom zamieszkującym na terenie Gminy Bystra-Sidzina.

§ 4. Stypendium przyznaje się na dany rok akademicki za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku 
akademickim.

§ 5. 1. Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1) uzyskał średnią ocen z egzaminów w roku akademickim – co najmniej 4,5;

2) uzyskał oceny pozytywne ze wszystkich egzaminów (w przypadku, gdy przedmiot kończy się 
egzaminem) i zaliczeń (w przypadku, gdy przedmiot w danym roku nie jest objęty egzaminem) i nie 
korzystał z zaliczeń i egzaminów poprawkowych,

3) posiada publikacje naukowe, inne osiągnięcia naukowe, działa aktywnie w społeczności studenckiej, 
studiuje drugi fakultet, jest laureatem lub zajął od I do X miejsca w turniejach, rozgrywkach 
sportowych na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub wyższej rangi;

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 winny być potwierdzone stosownymi dokumentami lub 
kserokopiami tych dokumentów, potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez pracownika Referatu 
Oświaty Urzędu Gminy Bystra – Sidzina.
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3. Kserokopia wpisów do indeksu z ocenami za ostatni rok akademicki wymaga zachowania ciągłości 
numerowanych kartek, począwszy od dnia zaliczenia poprzedniego roku akademickiego, a skończywszy 
na ostatniej kartce zaliczonego roku akademickiego, będącego podstawą ubiegania się o stypendium.

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Urzędu Gminy Bystra - Sidzina w terminie od 
15 września do 30 września każdego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po terminie nie będą 
rozpatrywane.

2. W celu rozpatrzenia wniosków Wójt Gminy Bystra - Sidzina może powołać Komisję Stypendialną 
wyznaczając jej skład oraz określając zasady jej działania.

3. Oceny merytorycznej wniosków pod kątem spełnienia kryteriów uprawniających do przyznania 
stypendium dokonuje się na podstawie tabeli ocen punktowych stanowiących załącznik nr 2 do 
niniejszego pisma.

4. Wójt Gminy Bystra – Sidzina do 30 października danego roku kalendarzowego podejmuje decyzję 
o przyznaniu stypendium lub o odmowie przyznania stypendium.

5. Stypendium przyznaje Wójt Gminy Bystra – Sidzina w drodze decyzji administracyjnej wskazując 
jego wysokość, termin i sposób wypłaty.

6. Przyznanie stypendium i jego wysokość w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów 
spełniających kryteria, uzyskanej przez kandydatów punktacji ustalonej na podstawie tabeli ocen 
punktowych stanowiących załącznik nr 2 i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Bystra - 
Sidzina.

§ 7. 1. Wysokość stypendiów w danym roku uzależniona jest od ilości kandydatów spełniających 
kryteria regulaminu, uzyskanej przez kandydatów punktacji ustalonej na podstawie tabeli  ocen 
punktowych stanowiącej załącznik nr 2 i określonej na ten cel kwoty w budżecie Gminy Bystra - Sidzina, 
z tym że maksymalna wysokość stypendium, o którą mogą ubiegać się studenci wynosi 1 000,00 zł.

2. Zastrzega się możliwość ograniczenia liczby stypendiów, jeżeli liczba wniosków o ich przyznanie, 
złożonych w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 przekracza wartość środków finansowych 
zarezerwowanych na ten cel w budżecie Gminy Bystra - Sidzina.

Rozdział 4.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. Integralną częścią uchwały stanowią następujące załączniki:

1) Załącznik Nr 1: wzór wniosku o przyznanie stypendium dla studenta;
2) Załącznik Nr 2: wzór tabeli oceny punktowej wniosków o stypendium dla studenta;

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra – Sidzina.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Bystra-Sidzina

Jan Motor
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ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia pracownik Urzędu)  

    Data wpływu wniosku    
   Numer wniosku    

 Sposób załatwienia wniosku    

  
  

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY BYSTRA- SIDZINA  
DLA STUDENTA ZA ROK AKADEMICKI ……../……..  

 

Wniosek należy złożyć w terminie od 15 września do 30 września br.  

I. DANE OSOBOWE STUDENTA (WNIOSKODAWCY):  

  

Nazwisko: ………………………………………...….. Imię: …………………………………………….... 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………….. 

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

Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko ojca: ………………………….. Imię i nazwisko matki: ………………………………….  

 

II. ADRES STAŁEGO ZAMIESZKANIA STUDENTA:  

  

Miejscowość: ………………………………….. Nr domu: ……….………...………………………  

Kod pocztowy: ………………………………… Nr telefonu: ……..……………………………………….  

  

IV. INFORMACJA O UCZELNI:  

  

Nazwa uczelni – adres: …………………………………..…………………………………………………..  

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

 

Rok studiów: …………………………….………...………………………………………………………... 
 
 
 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/116/16

Rady Gminy Bystra-Sidzina

z dnia 24 maja 2016 r.
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V. UZASADNIENIE WNIOSKU:  

Osiągnięcia studenta w  roku akademickim, którego dotyczy przedmiotowy wniosek ( prace badawczo -
naukowe, publikacje, miejsce w turniejach, rozgrywkach itp.): 
……………………………...………………….…………………………………........................................ 

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

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

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

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

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

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

  

Średnia ocen: ………………………………………………………….…………………………………..…  

Dodatkowy fakultet: ………………………………………………………………………………………... 

Aktywność, działalność społeczna studenta: ……………………………………………..…………………. 

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

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

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

VI. ZAŁ ĄCZNIKI DO WNIOSKU, DOKUMENTUJ ĄCE W/W OSIAGNI ĘCIA STUDENTA:  
 

 

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

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

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

VII. O ŚWIADCZENIE STUDENTA (WNIOSKODAWCY) :  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z zasadami przyznawania stypendium Wójta Gminy Bystra-Sidzina.  

      
Bystra Podhalańska, dnia ....................................                                                                            .............................................................................  

                                                                                                                                                         /czytelny podpis  studenta (wnioskodawcy)/   

VIII. ADNOTACJE URZ ĘDOWE:  

Wójt Gminy Bystra – Sidzina przyznaje/nie przyznaje* ……………………………………………………  

                                                                                                                                             /imię i nazwisko/   
  

stypendium w wysokości …………………........ za rok akademicki ………/………  

  
  
Bystra Podhalańska, dnia …………….….………                                                                 ……………….…………………………………..  
                                                                                                                                                                       /podpis Wójta Gminy/  

  
* niepotrzebne skreślić  
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kryteria

5

4,99-4,75

4,74-4,50

kryteria

laureat/ 1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

4-10 miejsca

laureat/ 1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

4-7 miejsca

8-10 miejsca

laureat/ 1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

4-7 miejsca

8-10 miejsca

dodatkowy fakultet

dodatkowe osiągnięcia studenta

ŚREDNIA OCEN

TABELA OCENY PUNKTOWEJ WNIOSKÓW                                                               
O STYPENDIUM WÓJTA GMINY BYSTRA-SIDZINA                                                   

DLA STUDENTÓW

5

średnia ocen 4,50                                            

45

35

25

10

TURNIEJE, ROZGRYWKI SPORTOWE

punkty

punkty

osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim

osiągnięcia na szczeblu krajowym

osiągnięcia na szczeblu wyższej rangi

20

15

10

5

25

20

25

20

10

15

10

5

35

30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/116/16

Rady Gminy Bystra-Sidzina

z dnia 24 maja 2016 r.
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