Uchwała Nr XLIX/394/10
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 22 lutego 2010 r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 173a ustawy z dnia 25
lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm. z 2006 r. Nr 46, poz.328, Nr.
104, poz.708 i 711, Nr 14, poz.1043, Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz.818, Nr
176, poz.1238 i 1240, Nr 180, poz.1280; z 2008 r. Nr 70, poz.416; z 2009 r. Nr 68, poz.157, poz.1241, Nr
161, poz.1278 i Nr 202, poz.1553 ) Rada Miejska w Kamieńsku uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustanawia się stypendium naukowe dla studentów uczelni wyższych będących mieszkańcami
gminy Kamieńsk.
2. Regulamin przyznawania i realizacji stypendiów stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wysokość środków przewidzianych na finansowanie stypendiów ustalana jest corocznie w budżecie
miasta Kamieńska zgodnie z zestawieniem na ten cel przedstawionym przez Burmistrza Kamieńska
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Łódzkiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/394/10
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 22 lutego 2010 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:
stypendysta – osoba, której przyznano stypendium naukowe,
kandydat – osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium,
student – osoba, która studiuje na uczelni.
§ 1. Kryteria przyznawania stypendium naukowego studentom szkół wyższych są następujące:
Stypendium naukowe, może być przyznane studentowi, który:
1)ID:jest
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przez ostatnie 3 lata.
2) zaliczył w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej drugi rok studiów;
3) uzyskał w semestrze studiów poprzedzającym złożenie wniosku średnią arytmetyczną ocen nie niższą niż 4,0.

Województwa Łódzkiego.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIX/394/10
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 22 lutego 2010 r.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA I REALIZACJI STYPENDIÓW
Użyte w niniejszym regulaminie zwroty oznaczają:
stypendysta – osoba, której przyznano stypendium naukowe,
kandydat – osoba ubiegająca się o przyznanie stypendium,
student – osoba, która studiuje na uczelni.
§ 1. Kryteria przyznawania stypendium naukowego studentom szkół wyższych są następujące:
Stypendium naukowe, może być przyznane studentowi, który:
1) jest mieszkańcem gminy Kamieńsk i jest zameldowany/a na pobyt stały w gminie Kamieńsk, co najmniej
przez ostatnie 3 lata.
2) zaliczył w terminie określonym w regulaminie uczelni, co najmniej drugi rok studiów;
3) uzyskał w semestrze studiów poprzedzającym złożenie wniosku średnią arytmetyczną ocen nie niższą niż 4,0.
4) studiuje w trybie stacjonarnym;
5) nie przebywa na urlopie, który przerywa tok studiów.
6) nie powtarzał roku.
§ 2. Średnia ocen, o której mowa w § 1, pkt. 3 powinna:
1) być obliczona z ostatniego semestru studiów;
2) uwzględniać wszystkie oceny z egzaminów wpisane do indeksu.
§ 3. 1. Stypendysta traci prawo do otrzymywania przyznanego stypendium w przypadku, gdy:
1) utracił status studenta na wskazanej w decyzji uczelni.
2) zostanie skreślony z listy studentów.
3) powtarza rok studiów
4) przerwie studia w ramach urlopu dziekańskiego.
5) podał nieprawdziwe dane we wniosku.
2. Stypendysta zobowiązany jest do zwrotu pobranego stypendium za okres, w którym utracił prawo do
jego otrzymywania. W szczególnych przypadkach, gdy utrata statusu studenta uczelni, skreślenie z listy
studentów lub przerwanie studiów nastąpi z przyczyn zdrowotnych lub losowych Burmistrz Kamieńska może
odstąpić od żądania zwrotu stypendium.
§ 4. Tryb przyznawania i rozpatrywania stypendiów.
1)ID:Kandydat
powinien złożyć poprawnie
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regulaminu, corocznie w dwóch terminach:
- od 1 października do 30 października –na semestr zimowy
- od 1 marca do 30 marca- na semestr letni

odstąpić od żądania zwrotu stypendium.
§ 4. Tryb przyznawania i rozpatrywania stypendiów.
1) Kandydat powinien złożyć poprawnie wypełniony wniosek stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego
regulaminu, corocznie w dwóch terminach:
- od 1 października do 30 października –na semestr zimowy
- od 1 marca do 30 marca- na semestr letni
wraz z załącznikami w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kamieńsku.
2) W roku 2010 pierwsze wnioski należy składać w ciągu 14 dni od wejścia w życie niniejszej uchwały, przy
czym stypendium może być przyznane jedynie za okres od miesiąca następującego po miesiącu w którym
uchwała weszła w życie.
3) Wnioski mogą składać studenci.
4) Obsługa organizacyjna stypendium jest prowadzona przez MZEA w Kamieńsku.
5) Wnioski, które nie spełniają wymagań formalnych określonych w niniejszym Regulaminie odsyłane są
Kandydatowi bez rozpatrzenia.
§ 5. Tryb realizacji wypłaty stypendiów:
1) Stypendia przyznawane są w formie finansowej w wysokości nie przekraczającej 400zł. miesięcznie
w zależności od przeznaczonych na ten cel przez Radę Miejską środków.
2) 2) Stypendia będą wypłacane w danym roku dla 10 najlepszych studentów, spośród tych którzy złożą
wnioski.
3) Stypendium wypłacane jest na podstawie decyzji Burmistrza Kamieńska określającej okres na który
stypendium zostało przyznane i jego wysokość.
4) Stypendium wypłacane jest pod warunkiem posiadania środków przeznaczonych corocznie na ten cel
w budżecie gminy.
5) Wypłata stypendiów będzie następowała na indywidualne konto studenta.
6) Wysokość środków finansowych na stypendia corocznie określa Rada Miejska w Kamieńsku w uchwale
budżetowej,
7) Stypendia, z zastrzeżeniem § 4 ust.2 Regulaminu, wypłacane są w dwóch okresach:
- od października do lutego włącznie, ( semestr zimowy)
- od marca do czerwca włącznie. ( semestr letni)
§ 6. Stypendysta zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania o zmianach warunków odbywania
studiów.
§ 7. Stypendysta ma prawo do rezygnacji z przyznanego stypendium.
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Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 22 lutego 2010 r.

WNIOSEK O STYPENDIUM NAUKOWE

§ 7. Stypendysta ma prawo do rezygnacji z przyznanego stypendium.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIX/394/10
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 22 lutego 2010 r.
WNIOSEK O STYPENDIUM NAUKOWE
Imię i nazwisko kandydata do otrzymania stypendium:
………………………………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia:
………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania( stały i czasowy w związku z nauką):
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Telefon(y):
………………………………………………………………………………………………
E-mail:
………………………………………………………………………………………………
Nazwa Uczelni
……………………………………………………………………………………………….
Wydziału
……………………………………………………………………………………………….
Kierunek studiów
……………………………………………………………………………………………….
Rok studiów
……………………………………………………………………………………………….
Średnia ocen z egzaminów z ostatniego semestru poprzedzającego złożenie wniosku o przyznanie
stypendium:
……………………………………………………………………………………………….
Oświadczenie :
Niniejszym oświadczam, że :
1) Jestem mieszkańcem gminy Kamieńsk i jestem zameldowany/a na pobyt stały w gminie Kamieńsk , co
najmniej przez ostatnie 3 lata
2) Nie powtarzam roku studiów, jak również nie przerwałem studiów w ramach urlopu dziekańskiego
3) Podane przeze mnie we wniosku dane są prawdziwe i zobowiązuję się poinformować niezwłocznie
o każdej ich zmianie
4) Zobowiązuję się do zwrotu stypendium w przypadkach wskazanych w § 3 Regulaminu przyznawania
i realizacji stypendiów
Data………………………………….. podpis………………………………………
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Załączniki:
1. Zaświadczenie wydane przez uczelnię o posiadaniu statusu studenta stacjonarnych studiów wyższych.
2. kserokopia kart z indeksu stanowiąca potwierdzenie średniej ocen potwierdzona za zgodność

4) Zobowiązuję się do zwrotu stypendium w przypadkach wskazanych w § 3 Regulaminu przyznawania
i realizacji stypendiów
Data………………………………….. podpis………………………………………
Załączniki:
1. Zaświadczenie wydane przez uczelnię o posiadaniu statusu studenta stacjonarnych studiów wyższych.
2. kserokopia kart z indeksu stanowiąca potwierdzenie średniej ocen potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez dziekanat lub zaświadczenie uczelni o uzyskanej średniej ocen w semestrze poprzedzającym
złożenie wniosku

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kamieńsku
Jan Bartoszewski
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