UCHWAŁA NR IX/85/11
RADY MIEJSKIEJ W KAMIEŃSKU
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały 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 (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U.
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 40, poz. 230 i 146 i Nr 106, poz.
657) 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. 584, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz.
1278 i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620, Nr 127, poz. 857) Rada Miejska
w Kamieńsku uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się treść Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów stanowiący załącznik do uchwały Nr
XLIX/394/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów,
w ten sposób, że:
1) w § 1 pkt 2 Regulaminu wyraz "drugi" zastępuje się wyrazem "pierwszy".
2) w § 1 pkt 2 Regulaminu średnik zastępuje się kropką i dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: "W przypadku studiów
dwustopniowych pierwszy i drugi rok studiów uzupełniających jest traktowany odpowiednio jak 4 i 5 rok studiów
jednolitych pod warunkiem podjęcia studiów uzupełniających bezpośrednio po ukończeniu studiów I stopnia."
3) w § 2 pkt 2 Regulaminu słowo "egzaminów" skreśla się.
4) w § 5 pkt 2 Regulaminu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu "W przypadku, gdy studenci legitymują się taką samą
średnią ocen, co powoduje niemożność wyłonienia 10 najlepszych studentów, stypendium może być przyznane, w ramach
posiadanych środków, większej ilości studentów, w wysokości pozwalającej na przyznanie stypendium wszystkim
najlepszym studentom o tej samej średniej ocen."
5) w § 5 pkt 3 Regulaminu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu "Do oceny wniosków Burmistrz Kamieńska może
powołałać ciało opiniodawczo - doradcze, Komisję stypendialną."
6) w § 6 Regulaminu dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu: "Wykaz studentów, którym przyznano stypendia jest
publikowany na urzędowej tablicy ogłoszeń w BIP. Wykaz zawiera imię i nazwisko studenta, średnią ocen i wysokość
przyznanego stypendium."
7) Załącznik nr 1 do Regulaminu, o którym mowa w § 4 pkt 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr
1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 02 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwły Nr
XLIX/394/10 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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Załącznik do Uchwały Nr IX/85/11
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 27 czerwca 2011 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) :
...................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji:
...................................................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego:
...................................................................................................................................................................
Telefon(y):
...................................................................................................................................................................
E-mail:
...................................................................................................................................................................
Nazwa Uczelni:
...................................................................................................................................................................
Nazwa Wydziału:
...................................................................................................................................................................
Kierunek studiów:
...................................................................................................................................................................
Rok studiów:
...................................................................................................................................................................
Średnia ocen wpisanych do indeksu 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.
5) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271), w tym na podanie do publicznej wiadomości
mojego imienia i nazwiska wysokości przyznanego stypendium i średniej ocen.
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 z oryginałem przez
dziekanat lub zaświadczenie uczelni o uzyskanej średniej ocen w semestrze poprzedzającym złożenie wniosku.
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