
UCHWAŁA NR XX/98/2020 
RADY GMINY CIECHOCIN 

z dnia 20 października 2020 r. 

w sprawie zasad przyznawania stypendiów studentom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechocin 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 14a   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 96 ust. 1   i 2   ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) Rada Gminy Ciechocin uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się zasady przyznawania stypendiów studentom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechocin, 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. W sprawach, w których wnioski o przyznanie stypendium wpłynęły i nie zostały rozpatrzone przed 
wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się postanowienia w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciechocin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

   

Przewodnicząca Rady  
Gminy Ciechocin 

 
 

Aneta Pietrzak 
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Załącznik do Uchwały Nr XX/98/2020
Rady Gminy Ciechocin z dnia 20 października 2020 r.

Zasady przyznawania stypendiów studentom zamieszkałym na terenie Gminy Ciechocin

§ 1. W celu udzielania wsparcia finansowego studentom szkół wyższych, zamieszkałym na

terenie Gminy Ciechocin, ustala się zasady przyznawania stypendium dla studentów za bardzo

dobre wyniki w nauce.

§ 2. 1 Stypendium, o którym mowa w § 1 ma charakter motywacyjny, przyznaje się je

jednorazowo na początek nowego roku akademickiego.

2. Stypendium wypłacane będzie w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia wniosku

w kasie Urzędu Gminy Ciechocin lub na wskazany rachunek bankowy.

§ 3. 1 O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełniają łącznie

następujące kryteria:

1) nie ukończyli 25 roku życia na dzień złożenia wniosku;

2) posiadają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Ciechocin;

3) w poprzednim roku akademickim osiągnęli dobre wyniki w nauce uzyskując średnią ocen

powyżej 4,5.

2. Stypendium, o którym mowa w § 3.1 wynosi maksymalnie 300 zł;

3. Stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce może zostać udzielone studentowi,

niespełniającemu warunku określonego w ust. 3.1 pkt 3, który:

1) uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego konkursu wiedzy;

2) zdobył nagrodę w międzynarodowym bądź ogólnopolskim konkursie na pracę naukową;

3) jest autorem znaczącej publikacji naukowej;

4) ma wybitne osiągnięcia w pracy w kołach naukowych lub we współpracy z ośrodkami

naukowymi.

4. Stypendium dla studentów, o których mowa w ust. 3.3 wynosi maksymalnie 400,00 zł.

§ 4. 1 Z wnioskami o przyznanie stypendium występują zainteresowani studenci.

2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen pochodzące od właściwego

dziekanatu szkoły wyższej, a w przypadku studentów określonych w ust. 3.3 kopię zaświadczenia

lub dyplomu potwierdzającego uzyskane osiągnięcia.

3. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami należy składać

w Urzędzie Gminy Ciechocin do dnia 31 października każdego roku.
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UZASADNIENIE

Zasady przyznawania stypendium dla studentów określone były w uchwale

Nr XVIII/75/2016 Rady Gminy Ciechocin z dnia 3 marca 2016 w sprawie zasad udzielania

stypendiów dla uczniów i studentów za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe

i artystyczne.

Jednak biorąc pod uwagę § 119 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca

2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" na podstawie jednego upoważnienia

ustawowego wydaje się jedno rozporządzenie.

W związku z powyższym zostały przygotowane dwa różne projekty uchwał, które

rozdzielają kwestie zasad przyznawania stypendiów. Oddzielnie dla uczniów i oddzielnie dla

studentów.

Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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