Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/222/2017
Rady Gminy Świdnica
z dnia 29 czerwca 2017r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH
DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW NA STAŁE ZAMELDOWANYCH
I ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA
§ 1. Niniejszy regulamin dotyczy wnioskodawców, kryteriów i trybu przyznawania
stypendiów naukowych.
§ 2. Stypendia dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum (do czasu
wygaszenia) dotyczą wyłącznie uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy
Świdnica.
§ 3. Środki na stypendia określa się w uchwale Rady Gminy Świdnica dotyczącej
budżetu na dany rok.
§ 4. Stypendia przyznaje Wójt Gminy Świdnica po zasięgnięciu opinii
merytorycznie właściwej Komisji Rady Gminy Świdnica, w drodze decyzji
administracyjnej.
§ 5. 1. Wnioskodawcą o stypendium naukowe jest rodzic, opiekun prawny,
pełnoletni uczeń lub student.
2. Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za
pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica.
§ 6. 1. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego składa się w terminie pięciu
ostatnich dni roboczych miesiąca września danego roku kalendarzowego.
2. Wzór wniosków, o którym mowa w ustępie 1 określają formularze stanowiące
załączniki do uchwały Nr XXXVII/222/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca
2017 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla uczniów i
studentów na stałe zameldowanych i zamieszkałych na terenie gminy Świdnica.
§ 7. Do otrzymania stypendium naukowego uprawnieni są:
1. uczniowie szkół podstawowych – kl. V i VI ze średnią ocen co najmniej – 5,51;
2. uczniowie szkół podstawowych - kl. VII i VIII oraz uczniowie gimnazjum (do
czasu wygaszenia) ze średnią ocen co najmniej – 5,01;
3. uczniowie szkół średnich (dziennych) ze średnią co najmniej – 4,61;
4. studenci studiów dziennych ze średnią co najmniej – 4,51.
§ 8. 1. Dla uczniów stypendia przyznawane są na okres od 1 września do 31 grudnia
oraz od 1 stycznia do 30 czerwca kolejnego roku budżetowego.
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2. Dla studentów stypendia przyznawane są na okres od 1 października do 31
grudnia oraz od 1 stycznia do 30 czerwca kolejnego roku budżetowego.
§ 9. Dane zawarte we wniosku dotyczą wyników osiągniętych w poprzednim roku
szkolnym lub akademickim oraz informacji o obecnym statusie ucznia lub studenta
– dla uczniów i studentów I roku.
§ 10. Stypendia przyznawane są według następujących kryteriów obejmujących:
1. osiągnięcia w nauce,
2. inne udokumentowane osiągnięcia.
§ 11. Wprowadza się punktowy system oceniania wniosków o stypendia naukowe
dla uczniów i studentów, według tabeli stanowiącej załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XXXVII/222/2017 Rady Gminy Świdnica z dnia 29 czerwca 2017 r. Punktowy system
oceniania wniosków obejmuje:
1. naukę;
2. osiągnięcia dodatkowe w olimpiadach;
3. osiągnięcia dodatkowe w konkursach.
§ 12. Stypendium naukowe przyznawane jest według ilości uzyskanych punktów,
przy czym minimalny próg wynosi 50 punktów, do wyczerpania środków
przeznaczonych na ten cel.
§ 13. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie wnioski z kompletem wymaganych
dokumentów, złożone w określonym przez regulamin terminie.
§ 14. Wypłacanie stypendiów naukowych przysługuje do ukończenia 25 roku życia.
§ 15. Stypendium naukowe wynosi do 25% najniższego wynagrodzenia brutto
określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów na dany rok i jest realizowane
przez okres wyznaczony zapisem § 8, z zastrzeżeniem § 14 regulaminu.
§ 16. 1. Wprowadza się współczynnik korygujący dla wysokości stypendiów:
1.0 – studenci;
0.7 – uczniowie szkół średnich;
0.6 – uczniowie szkół podstawowych - kl. VII i VIII oraz uczniowie gimnazjum (do
czasu wygaszenia);
0.5 – uczniowie szkół podstawowych - kl. V i VI.
2. Współczynnik korygujący odnosi się do aktualnego statusu ucznia lub studenta,
przy założeniu, że stawką bazową jest stawka określona dla studenta (współczynnik
1,0).
§ 17. Stypendium wypłaca się z góry, z początkiem każdego miesiąca. W przypadku,
gdy stypendysta kończy szkołę lub studia, ostatnie stypendium wypłaca się za
miesiąc, w którym ukończył naukę, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 i 2.
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§ 18. Przerwanie nauki lub studiów oraz wymeldowanie z pobytu stałego z terenu
gminy skutkuje wstrzymaniem wypłat przyznanego stypendium naukowego. W
przypadku niepowiadomienia Wójta Gminy Świdnica o utracie prawa do
stypendium tut. organ wszczyna postępowanie zmierzające do zwrotu nienależnie
pobranego stypendium naukowego.
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