
UCHWAŁA NR IX / 72 / 15
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy 
Chełmża.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572, 742 i 1544, z 2013 poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 
821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 860) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny program stypendialny dla studentów zamieszkałych  na terenie Gminy Chełmża. 
Program stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Iwański
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX / 72 / 15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Gminny program stypendialny dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża.
§ 1

1. Gminny program stypendialny dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża, zwany dalej 
Programem, skierowany jest do studentów odbywających studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite 
studia magisterskie w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym, w trybie studiów dziennych.

2. Program obowiązuje od 1 października 2015 r. do 31 lipca 2016 r.

§ 2. O przyznanie stypendium może ubiegać się student, który spełnia następujące kryteria formalne:

1) na stałe zamieszkuje na terenie Gminy Chełmża;

2) nie ukończył 25 roku życia;

3) zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w tym 
samym roku kalendarzowym, w którym ukończył studia pierwszego stopnia.

§ 3. 1. Stypendium zostanie przyznane 5 studentom na podstawie listy rankingowej ustalonej na podstawie 
średniej ocen z uwzględnieniem ust. 3.

2. Do ustalenia listy rankingowej będą brane pod uwagę  wyłącznie wyniki egzaminów uzyskane na 
zakończenie I i II semestru w roku  ubiegania się o stypendium potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem 
z uczelni.

3. Studenci  osiągający wybitne wyniki sportowe, rangi mistrzowskiej lub międzynarodowej, otrzymują 
stypendia niezależnie od średniej ocen.

4. Dodatkowym, kryterium poza wynikami w nauce branym pod uwagę przy przyznawaniu stypendium będą 
osiągnięcia sportowe, działalność społeczna, jako wolontariusz lub osiągnięcia w konkursach itd. studenta 
ubiegającego się o stypendium.

§ 4. 1. Stypendium  można przyznać nie wcześniej niż po pierwszym roku studiów.

2. Stypendium przyznawane jest od października na okres 10 miesięcy.

§ 5. Stypendium przyznaje się w wysokości 250,00 zł miesięcznie i wypłaca w terminie do 25 każdego 
miesiąca na wskazany przez stypendystę rachunek bankowy.

§ 6. 1. O przyznanie stypendium występuje student składając wniosek, na formularzu, który stanowi załącznik 
do Programu.

2. Wniosek złożony bez wymaganych załączników pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 7. 1. Wnioski należy składać w okresie od 25 września 2015 r. do 10 października 2015 r. w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Paderewskiego 11.

2. Do wniosku należy załączyć:

1) zaświadczenie z uczelni potwierdzające osiągnięte wyniki w nauce;

2) dokumenty potwierdzającą inne osiągnięcia studenta.

§ 8. 1. Decyzję o przyznaniu stypendiów podejmie komisja powołana przez Wójta Gminy Chełmża.

2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele Wójta, Rady Gminy i GOPS w Chełmży.

3. Decyzje komisji dotyczące przyznania stypendiów są ostateczne.

§ 9. 1. Stypendium może zostać wstrzymane, gdy:

1) stypendysta został skreślony z listy studentów i przerwał naukę lub przebywa na urlopie;
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2) stypendysta przestał zamieszkiwać na terenie Gminy Chełmża.

2.  O zaistniałych okolicznościach powodujących wstrzymanie stypendium, stypendysta winien zawiadomić 
niezwłocznie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.

3. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 stypendium nie przysługuje od następnego 
miesiąca po zaistnieniu przyczyny powodującej wstrzymanie stypendium.

4. Nienależnie pobrane stypendium podlega zwrotowi.

§ 10. Środki niezbędne na realizację Programu pochodzić będą z budżetu Gminy Chełmża.

§ 11. Realizatorem Programu będzie Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży.

§ 12. Informacja z realizacji Programu zostanie zamieszczona w rocznym sprawozdaniu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej.
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WNIOSEK O PRZYZNANIE 
STYPENDIUM 

Część I – wypełnia student 
 

1. Imię i Nazwisko studenta: ……………………………………………………………… 
 

2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………… 
(telefon kontaktowy) 

 
3. PESEL: ………………………….. 

 
4. Nazwa uczelni, wydział, kierunek i rok studiów: ……………………………………… 

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

 
5. średnia ocen z egzaminów zaliczonego całego roku akademickiego poprzedzającego 

złożenie wniosku……………………………………………………………………….. 
 
6. dodatkowe osiągnięcia …………………………………………………………………. 

 
       ………………………………………………………………………………………….. 
 
     …………………………………………………………………………………………… 
   
    ……………………………………………………………………………………………. 
 
7. numer konta bankowego ……………………………………………………………….. 

 
Oświadczenie studenta 
Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na ogłoszenie mojego imienia i nazwiska  i przetwarzanie przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży moich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb realizacji pomocy 
materialnej (niepotrzebne skreślić). 
 

Chełmża, dnia ……………………..                                        ………………………………… 
                                 (podpis studenta) 
Załączniki: 
 
1) ……………………………………………………………………………………………….. 
2) ……………………………………………………………………………………………….. 
3) ……………………………………………………………………………………………….. 
Część II – wypełnia komisja 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX / 72 / 15

Rady Gminy Chełmża

z dnia 26 sierpnia 2015 r.
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Weryfikacja wniosku pozytywna/negatywna 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

Podpis członków komisji: 

1) ……………………………………………… 

2) ………………………………………………. 

3) ………………………………………………. 
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UZASADNIENIE

Przyznawanie stypendium stanowi formę uznania i wyróżnienia dla studentów odbywających studia
pierwszego lub drugiego stopnia. W roku 2014 o przyznanie stypendium mógł ubiegać się student,
który nie ukończył 25 roku życia i który zaliczył kolejny rok studiów. W okresie od 1 października
2014 r. do 31 lipca 2015 r. na podstawie Programu stypendialnego dla najzdolniejszych studentów
zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża wprowadzonego uchwałą Nr LII/396/14 Rady Gminy
Chełmża z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla
najzdolniejszych studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża, stypendium przyznano 10
najzdolniejszym studentom, na podstawie listy rankingowej ustalonej ze średniej ocen. Stypendia
przyznawane były niezależnie od dochodu studenta i wypłacano je w wysokości 250 zł przez okres
10 miesięcy. Przyznana pomoc pozwalała na pokrycie najważniejszych wydatków związanych z
zakupem książek czy też pokrycie kosztów podróży.
Gmina Chełmża kontynuować będzie wspieranie finansowe studentów. Celem przedstawionego do
uchwalenia Programu oprócz motywacji dla studiujących do uzyskania dobrych wyników w nauce
jest również perspektywa otrzymania stypendium. Program będzie motywować młodzież szkół
średnich do „inwestycji w naukę”. W związku z uchwaleniem W ramach przyjętego Programu
Gmina udzieli wsparciem 5 studentom zamieszkałym w Gminie Chełmża.
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