Uchwała Nr XXXVI/171/10
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie pomocy materialnej dla studentów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14a, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717;
Nr 162, poz. 1568 ; 2004 r. Nr 102 , poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; 2005 r. Nr 172, poz. 1441; 2006
r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218;
2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241) oraz
art. 173a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyŜszym ( Dz. U. Nr 164,
poz. 1365; zm.: 2006 r. Nr 46, poz. 328; Nr 104, poz. 708 i 711; Nr 144, poz. 1043; Nr 227,
poz. 1658 ; 2007 r. Nr 80, poz. 542; Nr 120 , poz. 818 ; Nr 176, poz. 1238 i 1240 ; Nr 180 ,
poz. 1280 ; 2008 r. Nr 70, poz. 416 ; 2009 r. Nr 68, poz. 584 ; Nr 157 , poz. 1241 ; Nr 161,
poz. 1278; Nr 202, poz. 1553)
Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje:
§1
Celem pomocy młodym mieszkańcom gminy Solec-Zdrój w zdobywaniu wyŜszego wykształcenia
ustanawia się „Stypendium Gminy Solec-Zdrój'' zwane dalej '' stypendium”.
§2
Stypendium moŜe być przyznane studentom I , II i III roku studiów dziennych publicznych szkół
wyŜszych, którzy nie ukończyli 25 roku Ŝycia.
§3
Stypendia przyznawane są w ramach limitów środków przeznaczonych na ten cel corocznie w
uchwale budŜetowej , na udokumentowany wniosek stypendysty.
§4
Stypendium przyznaje się osobom które uzyskały na świadectwie ukończenia szkoły średniej
średnią ocen co najmniej 4,0 lub w semestrze akademickim poprzedzającym złoŜenie wniosku
uzyskały średni wynik z zaliczeń i egzaminów co najmniej 4,0 i spełniają warunki opisane w § 2
niniejszej uchwały.
§5
1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się do Wójta Gminy Solec-Zdrój w terminie do
31 maja kaŜdego roku. Wnioski złoŜone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Wniosek powinien zawierać :
-dane personalne stypendysty,
-dokumenty poświadczające wysokość dochodu w rodzinie,
-kserokopię świadectwa ukończenia szkoły, karty egzaminacyjnej studenta lub indeksu,
-opis aktywności stypendysty w Ŝyciu lokalnej społeczności.
3. Do wniosku stypendysta winien załączyć deklarację podjęcia konkretnych działań na rzecz

gminy Solec-Zdrój.

§6
1. Stypendium przyznaje się na czas określony, nie dłuŜszy niŜ czas trwania roku
akademickiego.
2. Stypendium wypłacane jest w ratach miesięcznych do dnia 5-go kaŜdego miesiąca na
bankowe konto osobiste stypendysty.
3. Wypłata stypendium następuje po dostarczeniu w miesiącu październiku zaświadczenia
potwierdzającego dokonanie wpisu na I lub kolejny rok studiów.
§7
Maksymalna wysokość stypendium nie moŜe przekroczyć kwoty 3 tys. zł rocznie i 300 zł
miesięcznie.
§8
1. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy po dokonaniu szczegółowej
analizy wniosków , wydając w tej sprawie stosowne zarządzenie w miesiącu czerwcu i
powiadamiając o tym fakcie zainteresowanych.
2. W sprawie przyznania stypendiów nie przewiduje się trybu odwoławczego.
§9
Traci moc uchwała Nr XXI/123/05 Rady Gminy Solec-Zdrój z 29 kwietnia 2005 roku w sprawie
zasad udzielania stypendiów dla studentów (zm. uchwała Nr XXXIII/186/06 z 19. 10.2006 r. )
§ 10
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w Ŝycie po upływie 14 dni od daty publikacji.
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