
UCHWAŁA Nr XXIV/253/2020 

RADY GMINY DĘBICA 

w sprawie ustalania regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w nauce dla 

studentów zamieszkałych na terenie Gminy Dębica 

 
 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 14a, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U z 2020r., poz. 713) oraz na  podstawie  art. 96 ustawy z dnia  20 lipca 

2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz.  85 z późn. 

zm.) - Rada Gminy w Dębicy uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendiów za osiągnięcia nauce dla studentów 

zamieszkałych na terenie Gminy Dębica, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

RADY GMINY 

Piotr Żybura 



Załącznik                              

do Uchwały Nr XXIV/253/2020 

Rady Gminy Dębica 

z dnia 6 listopada 2020r. 

 
 

Regulamin przyznawania stypendiów za osiągnięcia w nauce dla studentów zamieszkałych 

na terenie Gminy Dębica 

 

 
§ 1. 

 
1. Regulamin określa zasady i szczegółowe warunki przyznawania stypendiów za osiągnięcia w  

nauce  dla  studentów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy   Dębica,   a  uczących   się     w 

uczelniach na terenie kraju. 

2. Udzielanie wsparcia finansowego polega na pomocy materialnej dla studentów w formie 

stypendium pn. „Stypendium Wójta Gminy Dębica”. 

 

§ 2. 

 

1. Regulamin  skierowany  jest  do  studentów   zamieszkałych  na  terenie   Gminy  Dębica,  a 

uczących się na terenie kraju, w zakresie wsparcia określonego w § 1 ust.2. 

2. Warunkiem ubiegania się o stypendium za osiągnięcia w nauce jest uzyskanie minimum 

średniej oceny 4,0 za ostatni semestr poprzedzający okres, na którym ma być przyznane 

stypendium. 

 

§ 3. 

 

1. Stypendium wypłacane jest w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego na semestr   w 

kasie urzędu lub w formie przelewu na wskazany we wniosku rachunek bankowy. 

2. Maksymalna wysokość stypendium nie może być wyższa niż 1.000 zł miesięcznie. 

3. Liczba   stypendiów   oraz    szczegółowa    wysokość    stypendiów,    zostanie    ustalona   z 

uwzględnieniem liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium, osiągnięć naukowych 

studenta oraz wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na dany rok 

budżetowy. 

4. Koszty  wypłaconych  świadczeń   podlegają   zwrotowi,   a   niewypłacone   wstrzymaniu  w 

przypadku skreślenia studenta z listy studentów z przyczyn innych niż określone w ust.5. 

5. Przyznane stypendium nie podlega zwrotowi przez studenta lub jego prawnego 

przedstawiciela w przypadku skreślenia studenta z listy studentów z przyczyn zdrowotnych. 
 

§ 4. 

 
1. Wójt Gminy Dębica po otrzymaniu kompletu dokumentów, podejmuję decyzję o przyznaniu 

bądź odmowie przyznania stypendium. 

2. Decyzję Wójta Gminy Dębica w sprawie przyznania bądź nie przyznania stypendium 

przekazuje się studentowi lub jego prawnemu opiekunowi. 

3. Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą występować: 

1) studenci, 

2) prawni opiekunowie studentów małoletnich. 

4. Do każdego wniosku załącza się dokumenty potwierdzające wskazane w nim osiągnięcia 

i kryteria określone w uchwale, a w szczególności: 

a) dane osobowe kandydata do stypendium i jego adres, 

b) uzasadnienie wniosku. 

5. Wzór wniosku dla studenta o przyznanie stypendium określa Wójt Gminy Dębica. 



§ 5. 
 

1. Ustala się następujące terminy składania wniosków stypendialnych: 

1) za semestr jesienno-zimowy od 1 do 15 marca bezpośrednio po zakończeniu 

semestru, 

2) za semestr wiosenno-letni od 15 do 30 listopada bezpośrednio po zakończeniu 

semestru lub roku szkolnego, 

3) wnioski należy składać w pokoju 36 Gminnego Zespołu Ekonomiczno- 

Administracyjnego   Szkół   i   Przedszkoli    w    Dębicy    ul.    Stefana    Batorego    

13 w godzinach pracy Urzędu, 

4) wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 


